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PROSTUPOVÁ
TĚSNĚNÍ NOVÉ GENERACE
• Zaručená tlaková
těsnost 3 bary
(0,3 MPa).
• Některé typy
ze specielního
měkkého kaučuku.

• Vhodné pro jakékoliv
hladké trubky a kabely.
• Rychlá montáž pomocí
standardního nářadí.
• V případě potřeby kdykoliv
demontovatelné.

Město je křehký organismus
Hrozivá situace je u megaměst s ohromnými slumy a ghety. Třeba
Káhira, Dháka… To jsou megapolis s nikdy přesně nezjistitelným
počtem obyvatel, který je odhadován někde kolem dvaceti milionů.
Takových měst jsou přitom po světě desítky. Ty aglomerace nejsou
schopny si samy na sebe vydělat: svět jim půjčuje znova a opět, aby
měla města aspoň základní potraviny pro své potřebné, kterých je
většina. O hygienické nezávadnosti vody je zbytečné hovořit, vždyť
často není k mání jakákoliv voda. A kde ta města budou vodu brát, až
vyčerpají podzemní zdroje, které nejsou neomezené? Přesto stále rostou!
Kam až? Vždyť žádný strom neroste do nebe. A tak si říkám, kdy se ten
domeček z karet zbortí? Položím politicky nekorektní otázku: Má cenu
plošně takto pomáhat? Nehrozí, že budeme tak dlouho pomáhat, až i my
tu pomoc budeme potřebovat? Ale už nebude, kdo by ji poskytl.
Nezapomínejme, že k té pomoci je třeba nové a nové zemědělské
půdy, nových a nových hnojiv. Hnojení čistírenskými kaly je většinou
(dle mého úzkoprse) zakázáno. Že prudce stoupá cena přírodních hnojiv, je všeobecně známo. Přeměna přírodní půdy na půdu zemědělskou
v sub/tropických oblastech vede neúprosně a fatalisticky během pár
let k její degradaci. Ovšem i u nás bychom mohli povídat, že ano?
Dalším příčinným článkem řetězu je zcela jistě změna mikroklimatu.
Ostatně stále více si myslím, že za globální změnou klimatu nejsou
ani tak skleníkové plyny či „jen“ přírodní na lidstvu nezávislý cyklus,
ale že hlavní příčinou a hrozbou je člověkem měněná krajina. Hezky,
ač nikoliv takto emočně, nýbrž stroze vědecky o tom uvnitř časopisu
píše pan Langhammer. Jedno, zda je ta změna krajiny plánovaná, nebo
zda jde o nechtěnou (a snad vždy negativní) následnou změnu. Ta se
jako deus ex machina mimo jiné projevuje jednak povodněmi a jednak
suchem, které je z těch dvou hrozeb větším zabijákem.
Ale nedívejme se tak daleko do světa. I naše města jsou zranitelnější,
než by se zdálo. Nemusí jít nutně o úmyslné ataky na infrastrukturu
měst. Stačí drobná disbalance v rozvodu elektřiny, která se za určitých
okolností může exponenciálně šířit. Na konci tohoto jevu může být
několikadenní black out se všemi důsledky. Nás jistě napadne: nebude
voda, nebude lze splašky odvádět. Říká se, že u nás v Česku máme jen
tu vodu, která nám naprší. Tak bychom s ní více měli šetřit. Z toho
pohledu je inspirativní článek pana Vítka.
Věky zbudovaly města, pouhá hodina je zničí, napsal před drahně
lety Seneca. Toto memento vytěsňujeme z kolektivní paměti a hovořit
o tom je považováno za faux paus, něco jako když mluvíte o provaze
v domě oběšencově. Měli bychom však o tom přemýšlet.
Ing. Václav Stránský

Koupelna i s teplou vodou! Najdete ji na toku Lánského potoka
v Nových Vilémovicích. Foto: Lenka Šimková
Možná i vy jste se na svých cestách setkali s vodohospodářskou
zajímavostí. Podělte se o ni s námi! Otištěné fotky oceníme celoročním předplatným zdarma, nebo honorářem 500 Kč.
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Nepodceňujme omyly,
kterých se dopouštíme
při zavádění HDV
Jiří Vítek
Klíčová slova
hospodaření s dešťovou vodou – systémy odvodnění – legislativní
a technické předpisy – nevhodné přístupy a aplikace – developerská
výstavba – státní správa

Souhrn

Pro hospodaření s dešťovou vodou jsou v současnosti v ČR vytvořeny základní zákonné předpoklady, na rozdíl od předpisů technických, které doposud chybí. Dá se tedy říci, že podmínky pro aplikace
principů HDV v předepsaném rozsahu a kvalitě existují. Bohužel
nejsou zdaleka využity, ba běžně dochází k jejich obcházení. Setrvačnost v návycích a nepochopení podstaty HDV všemi účastníky
výstavby a tvůrci koncepcí odvodnění urbanizovaných území jsou
často zdrojem špatných až nebezpečných řešení, s jejichž následky
se noví majitelé nemovitostí i celá společnost budou dlouho a draze
vypořádávat. Setrvávat v tomto stavu je zbytečné a hloupé. Analýzou
těch nejvážnějších chyb chce autor pomoci tento stav změnit.
u

Úvod
V současnosti převládá názor, že již není nutné odborné veřejnosti
vysvětlovat, co je hospodaření s dešťovou vodou (HDV), odkud a proč
se tento nový způsob odvodnění urbanizovaných území vzal a proč
je pro nás tak perspektivní.
S ohledem na to, jak dlouho platí zákonné povinnosti pro odvodňování staveb (stavebních pozemků), by dokonce nemělo být pochyb
o tom, že jsou všem, kdo staví, nebo se nějak stavebního řízení účastní,
jasné nejenom důvody, ale i pravidla navrhování decentralizovaných
systémů odvodnění (DSO). A to jak na úrovni koncepce odvodnění,
tak i detailního návrhu odvodňovacích objektů. I když si to řada
účastníků procesu výstavby těchto nových odvodňovacích systémů
nepřipouští, je velký omyl myslet si, že je většině jasné, jak má HDV
v mezích našich zákonů vypadat. Potvrzuje to koneckonců ještě větší
řada špatně navržených a postavených staveb, než je řada nezřízených
optimistů.
Důvodem tohoto stavu je nedostatečná a nesystémová (po pravdě
zcela chybějící) osvěta a aktivita ze strany státu.

Smysl HDV
Základním smyslem HDV je snížit přívalový odtok srážkových
vod ze zastavěného území. Přes všechny možné i nemožné výklady
důvodů zavádění změn ve vodním hospodářství měst, je hlavním
smyslem nových systémů odvodnění eliminovat intenzitu odtoků
ze zpevněných ploch při přívalových deštích. Konvenční odvodnění
(odtok bez zdržení přímo do recipientu) při neustálé urbanizaci krajiny způsobuje neustálé zvyšování povrchového odtoku. Schopnost
a vůle i těch nejbohatších společností permanentně zvětšovat průtočnou kapacitu recipientů (kanalizace, toků) se vyčerpala. Zde lze
hledat také důvody toho, proč si tento nový systém odvodnění získal
v hospodářsky vyspělých zemích takovou podporu státních institucí
a vlád a stal se jejich národním zájmem. Decentralizované systémy
odvodnění snižují nebezpečí záplav ekonomicky výhodným řešením
hlavně tím, že brání spontánnímu odtoku již na pozemku vlastníka
odvodňované stavby a za jeho peníze.
Z podstaty základního smyslu nové metody odvodnění vzešel i její
název. V zahraničí to jsou obdoby anglického názvu Storm Water
Management. I když má voda více podob, ve kterých dopadá na Zemi,
klíčovou pro bezpečí obyvatel měst a obcí je podoba přívalového
deště, proto se v našem prostředí zabydlelo označení pro tyto systémy
odvodnění „hospodaření s dešťovou vodou“.
Termín „hospodaření“ má souvislost s další funkcí těchto systémů,
a to vsakováním srážkových vod do podzemí. Z hlediska environmentálního a ekonomicky hospodárného je vsakování velikým přínosem.
Dalším, tzv. vedlejším pozitivním efektem HDV, je možnost využívání
zadržených srážkových vod k provozu odvodňovaných nemovitostí.
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Aplikací základního smyslu HDV do koncepcí odvodnění je vytvořen perspektivní předpoklad pro rozšiřování, rekonstrukce a revitalizace měst a obcí podle vodohospodářských principů udržitelného
rozvoje (tj. bez zvyšování povrchového odtoku).
Systémy HDV nejsou projevem technické dovednosti pro řešení
lokálních problémů při odvodnění! HDV představuje přechod k jiným
principům a hodnotám, které lze zajistit pouze systémovými opatřeními. Společnosti, které přijaly pravidla HDV, tím vyjádřily vyšší respekt
k vodě a změnily její postavení v hierarchii společenských priorit. Společnosti v něm vyjadřují zodpovědnost za bezpečnost obyvatel a jejich
majetky v situacích, kdy voda škodí. Součástí tohoto respektu je zároveň
projev prozřetelnosti, v rámci které se připravují také na nedostatek
vody. Proto je důležité upřednostňovat řešení, která vychází z univerzálních principů, nikoliv návrhy řešící pouze lokálních nedostatky.
Cesta k naplnění smyslu HDV začíná u vytvoření kvalitních podmínek pro aplikace HDV. V našem společenském systému je pro to
předpokladem fungující legislativa a vhodné technické předpisy.

Legislativní a technické předpisy k aplikaci HDV v ČR
Legislativa

Přesto, že je mi líto zaplnit prostor, který jsem k tématu HDV od
redakce časopisu Vodní hospodářství dostal, citací zákonů, nenalézám
pádnějších a účinnějších argumentací, které jsou, dle mého názoru,
k dispozici, aby bylo možné vyvrátit mylné a bohužel časté názory
a postoje k aplikacím HDV.
Legislativa ČR, která se zabývá odvodňováním staveb a stavebních
pozemků:
Ode dne 1. 8. 2010 vstoupil v platnost zákon č. 254/2001 Sb.,
o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Základní povinnosti
§5
(3) Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání
jsou stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb
je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, čištěním, popřípadě
jiným zneškodňováním odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových
vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen
„srážkové vody“) v souladu se stavebním zákonem. Stavební úřad
nesmí bez splnění těchto podmínek vydat stavební povolení nebo
rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o povolení změn stavby před jejím dokončením, popřípadě kolaudační
souhlas ani rozhodnutí o změně užívání stavby.
Vodní zákon však nepožaduje aplikaci stavebního zákona a souvisejících právních předpisů pouze pro novostavby, ale též při provádění
změn staveb a změn jejich užívání.
Změna dokončené stavby je v zákoně č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který je v platnosti od
1. 1. 2007, definována následovně:
§2
Základní pojmy
(5) Změnou dokončené stavby je:
− nástavba, kterou se stavba zvyšuje,
− přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně
provozně propojena s dosavadní stavbou,
− stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové
ohraničení stavby (za stavební úpravu se považuje též zateplení
pláště stavby).
Ode dne 1. 1. 2007 resp. 26. 8. 2009 je v platnosti vyhláška č.
501/2006 (269/2009) Sb., o obecných požadavcích na využívání
území je prováděcí vyhláškou Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.:
Požadavky na vymezování a využívání pozemků
§ 20
(1) V souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území je obecným požadavkem takové vymezování
pozemků, stanovování podmínek jejich využívání a umisťování staveb
na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území.
(5) Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo
vyřešeno
c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch
nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom
musí být řešeno
1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení
se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li
možné vsakování,
2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací
k odvádění srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich
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možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich
zachycení, nebo
3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich
regulované vypouštění do jednotné kanalizace.
Ode dne 26. 8. 2009 je v platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby:
§6
Připojení staveb na sítě technického vybavení
(4) Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem
atmosférických srážek (dále jen „srážkové vody“), musí mít zajištěno
jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro další
využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné
množství se řeší vhodnými technickými opatřeními. Odvádění srážkových vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování, zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod; pokud nelze
srážkové vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací.
Ode dne 1. 1. 2002 je v platnosti zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a v § 8 uvádí důležité nařízení, na které se
někdy zapomíná.
§8
Práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace
(4) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen umožnit připojení na ně, pokud se připojovaný pozemek nebo stavba nachází na
území obce s vodovodní nebo kanalizační sítí, připojení dovoluje
umístění vodovodu nebo kanalizace podle technických možností
a odběratel splní podmínky stanovené tímto zákonem. …
Zákon č. 274/2001 Sb. sice rozlišuje odpadní a srážkovou vodu,
nicméně dále popsaný institut placení za odvádění odpadních vod se
týká pouze vypouštění srážkových vod do jednotné sítě.
Od povinnosti platit za odvádění srážkových vod do kanalizace
jsou osvobozeny:
§ 20
(6) … plochy silnic, dálnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních…,
zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení
a domácnosti.
Shrnutí toho, co z vodohospodářského hlediska pro samotný návrh
odvodnění staveb ze zákonů vyplývá a co zákony předepisují:
a) Ze staveb resp. stavebních pozemků, na něž se vztahuje stavební
a vodní zákon a jejich prováděcí předpisy, srážkovou vodu přednostně vsáknout, když ji nejde zadržet v retenčních objektech
odvodňovaných staveb a regulovaně odvést do vodotečí nebo
dešťové nebo jednotné kanalizace.
b) Stavby musí mít zajištěno odvedení veškeré srážkové vody, kterou
nelze vsáknout do podzemí, do vodotečí nebo do dešťové nebo do
jednotné kanalizace.
c)	�������������������������������������������������������������������
Zařízení ke vsaku srážkové vody do podzemí ev. k její retenci aplikovat na každém stavebním pozemku, k němuž se vztahují i ostatní
povinnosti na jejich vybavení, např. vlastní splašková a dešťová
kanalizační přípojka, vodovodní přípojka, přípojka elektrické energie, vlastní příjezd atd.
d) Vlastníkovi kanalizace povinnost umožnit připojení, pokud je
odvodňovaná stavba nebo stavební pozemek v dosahu jeho
kanalizace, způsobem, který vyplývá ze vzájemné polohy stavby
a kanalizace.
e) Osvobodit od placení stočného za odvedenou dešťovou vodu
veškeré dálnice, silnice a komunikace, plochy drah a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a domácnosti.

Technické předpisy

V současnosti chybí české technické předpisy pro vodohospodáře, pozemní stavitele, urbanisty a řešitele komunikací všeho druhu
a řešitele terénních úprav, podle kterých by bylo možné odvodnění
staveb podle principů HDV navrhovat, schvalovat, povolovat, stavět,
kolaudovat, přebírat do provozu, provozovat a spravovat.
Technické předpisy pro HDV musí obsahovat pravidla, ze kterých
bude jasný smysl změn a systémovost navržených opatření. Základní
změnou je, že se koncepce nových systémů odvodnění dle principů
HDV tvoří na pozemku jednotlivých staveb, nikoliv na obecních
pozemcích, v ulicích.
Pravidla pro odvodňovací systémy HDV i pro jednotlivé objekty
HDV musí vést k odvodnění, které bude bezpečné, ohleduplné k životnímu prostředí, maximálně účinné, spolehlivé, provozně jednoduché,
dostupné pro majitele a provozovatele finančně i fyzicky, perspektivní
a motivující.
Jediná norma, která částečně problematiku HDV řeší a je v platnosti,
je ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod.
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Podle ČSN 75 9010 nelze systémy HDV navrhovat, schvalovat,
povolovat, stavět, kolaudovat, přebírat do provozu, provozovat
a spravovat. Zabývá se pouze vsakováním srážkových vod z jednotlivých staveb bez širších souvislostí a bez kontextu s celým odvodňovacím systémem oblasti nebo města. Nezabývá se HDV na úrovni
systémových opatření odpovídajících společenskému významu této
problematiky.
ČSN 75 9010 lze charakterizovat následujícím přehledem:
• Norma neřeší problematiku odvádění srážkových vod v kontextu
principů HDV, které jsou založeny na jiném vztahu k hodnotě
a významu vody. Norma řeší pouze techniku odvedení srážkové
vody do podzemí, řeší pouze vsakování.
• Neřeší odvodnění stavby, když nelze vodu do podzemí vsakovat,
nebo jenom částečně. Odtok ze staveb se děje pouze vsakem, což
omezuje její využití pro většinu staveb v ČR.
• Norma neobsahuje systémová opatření.
• Max. doba k prázdnění vsakovacích zařízení je 3 dny, tj. z pohledu
možné četnosti přívalových srážek riskantní kritérium, když jediným recipientem je pouze podzemí.
• Vsakovací objekty řeší bezpečnostní přelivy nesystémově. Vzniká
dojem, že názor „někam to odteče“, je správný. Chybí vymezení
vztahu k recipientům jasnými kritérii.
•	�����������������������������������������������������������
V normě je uveden jako jeden z možných průzkumů tzv. orientační geologický průzkum. Proč? Tento průzkum nemůže splnit
požadavky, které po něm norma požaduje. Archivní sondy v ČR
v drtivé většině neobsahují údaje potřebné pro návrh koncepce, ani
jednotlivých objektů. Ztráta času a peněz, cesta k lichým nadějím
a vykutálenosti.
•	�������������������������������������������������������������������
V popisu jakosti srážkových vod chybí kategorie nepřípustné srážkové vody. Důraznější upozornění na to, že silně znečištěné srážkové
vody nelze objekty HDV bezpečně čistit, by usnadnilo roli zejména
státní správě.
• Norma doporučuje řešení blízká přírodě, pomocí travnatých ploch.
V současnosti se připravuje oborová norma TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými vodami, která řeší problematiku HDV komplexně, ale zatím není v platnosti.
Podle TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými vodami lze systémy HDV navrhovat, schvalovat, povolovat, stavět, kolaudovat, přebírat
do provozu, provozovat a spravovat. Zabývá se odvodňováním urbanizovaných území podle principů udržitelného rozvoje. Zabývá se
HDV na úrovni systémových opatření odpovídajících společenskému
významu této problematiky.
TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými vodami lze charakterizovat následujícím přehledem.
• Obsahuje pravidla pro koncepce i jednotlivé objekty HDV, pro
všechna prostředí, do kterých systémy HDV mohou být v ČR aplikovány a mají fungovat.
• Obsahuje klíčové návrhové parametry pro dimenzování systémů
i objektů HDV i do podmínek, kdy není možné srážkovou vodu
vsakovat (obr. 1):
 max. specifický odtok 3 l/(s.ha) – tj. max. množství, které ze
stavby během srážky odtéká;
 prázdnění objemu retenčních objektů je požadováno do 24 h;
 bezpečnostní přelivy.
• Pravidla pro HDV jsou popsána podle požadavků legislativy ČR.
• Popisuje způsoby, kterými lze ze staveb snížit odtok, a týkají se
ostatních stavebních profesí.
• Podrobně se zabývá typy srážkových vod dle jejich znečištění
a navrhuje objekty, kterými lze odvodnění podle principů HDV
řešit.

Obr. 1. Základní funkce a parametry objektu DSO – průlehu a rýhy
s regulovaným odtokem a bezpečnostním přelivem
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• Zavádí kategorii nepřípustných vod (tzv. „potenciálně vysoce
znečištěných vod“ tak, aby nebyla v přímém rozporu s ČSN), čímž
upozorňuje na problematické odvodňování dle zásad HDV.
• Obsahuje názorné příklady HDV a doporučení nejvhodnějších
řešení.
• Počítá s aplikacemi simulačních metod při řešení systémů HDV ve
větších aglomeracích.
• Podrobně popisuje:
a. úkony kontroly a údržby objektů HDV;
b. zásady pro realizaci a předávání objektů a zařízení HDV do
užívání.

Vliv špatných výkladů legislativy, chybějících
technických předpisů a všeobecné neinformovanosti
na aplikace HDV
V části zabývající se omyly a nevhodnými přístupy k aplikacím HDV
se záměrně vyhýbám spekulacím o možných motivacích a pohnutkách k jednání v rámci např. územních, stavebních a kolaudačních
řízení. Nerad bych předjímal důvody jednání zainteresovaných osob,
která vedou k níže popsaným pochybením, protože by šlo o právně
nedoložená obvinění, i když se jedná o příběhy nesmyšlené, ale odpozorované ze života. Nejde o to, vyvolat tímto článkem právní tahanice,
ale poukázat na špatný stav a na to, že správná řešení a normální stav
vypadají zcela jinak. Nabízím těm, kterým to není lhostejno, ale chybí
jim podrobnější znalost v oboru, inspiraci při hledání cesty, jak z toho
ven. Případně těm, kteří nesou důsledky nekvalitních služeb, aby se
mohli domoci spravedlnosti. Majitel nově postaveného domu, který
byl dvakrát za rok vytopený, se složitě orientuje v tom, kde se stala
chyba, a netuší, co je všechno v našem prostředí možné.

Jak se nesprávný nebo neúplný výklad zákonů a vyhlášek
projevuje v praxi?

V předchozím textu je výčet legislativních předpisů ukončen shrnutím v bodech a) až e), v němž je právní znění zákonů a vyhlášek
převedeno do znění, které je bližší pro pochopení toho, co je z nich
pro návrhy a povolení odvodnění staveb důležité. Za tímto odstavcem
je podrobnější popis smyslu těchto zákonů a jejich vyhlášek a toho,
co z nich vyplývá a jaký je jejich praktický význam.
k bodu a)
Většině zástupců státní správy je znění vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, natolik jasné, že se na
první pohled zdá, že v dodržení jejích požadavků nemůže být žádný
problém.
Teprve po podrobnější analýze toho, jak je nutné v projektové dokumentaci dodržení jednotlivých funkcí prokazovat, se ukáže, že ten, kdo
má vydat územní rozhodnutí nebo vodoprávní povolení, musí znát:
 principy fungování systémů hospodařících s dešťovou vodou, jak
fungují, na čem je jejich funkce závislá atd.;
 podklady, ze kterých návrh vyšel a které návrh celého systému
odvodnění ovlivňují a často předurčují;
 jaké budou finální vlastnické vztahy po zprovoznění celé stavby
a jejího odvodňovacího systému.
Dokumentace, na základě které bude vydáno územní rozhodnutí,
musí prokázat, že záměry stavebníka jsou správné, reálné, provozně
bezpečné a životaschopné, a že jsou v mezích daných platnou legislativou ČR.
Situační uspořádání stavby vychází z funkce a podoby požadované
stavebníkem a z funkce požadované legislativou. Řešení, které bude
vycházet z podkladů a průzkumů přiměřené podrobnosti, umožní
dostatečně přesně vymezit plochy a jejich funkce bez toho, aby byl
návrh odvodnění v další fázi projektové přípravy nebo během realizace shledán k naplnění požadované funkce HDV nezpůsobilým.
U rekonstrukcí a obnov stávajících komunikací nebo veřejných
prostranství ve stabilizované zástavbě mohou být podmínky takové,
že systémy HDV nebude možné do profilu ulice se stávajícími inženýrskými sítěmi postavit. Protože se bude jednat o řešení, které nemá
oporu v zákoně, bude na řešiteli a žadateli o územní rozhodnutí, aby
korektnost postupu dostatečnými argumenty prokázal.
Klíčová pravidla pro dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR):
V DÚR musí stavebník kvalifikovaně a zřetelně prokázat, že řešení,
které je v dokumentaci, je výsledkem činností, při nichž byly vyhodnoceny přírodní podmínky stavby, zohledněny návrhové parametry
a vytvořeny smluvní vazby zajišťující odpovídající vlastnický vztah
k zařízení.
1. K tomu, aby bylo možné postupně opouštět postupně opouštět
předepsaná řešení podle preferencí daných vyhláškou, je nutné
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prokázat, že jsme učinili vše nebo dostatek pro to, aby bylo realizováno řešení, které vyhláška považuje za nejvhodnější. Požadavky
na obsah DÚR vedou k tomu, aby státní správa měla jistotu, že bylo
učiněno vše pro splnění tohoto předpisu v míře dostatečné.
Dostatečná průkaznost je splněna, pokud:
I. vyhodnocení podrobného hydrogeologického průzkumu prokáže,
že nelze splnit § 20 odst. 5) písm. c) bod 1 výše zmíněné vyhlášky
a bezpečně využít podzemí k odtoku aspoň části srážkových vod,
resp. prokáže, že dlouhodobé zasakování srážkových vod v rozsahu
celé připravované stavby a intenzitě odpovídající zatížení podle
návrhových parametrů nezhorší hydrogeologické podmínky v území stavby a v okolí jeho dosahu;
II. bylo stavebníkem předloženo dotčeným orgánům státní správy
řešení ve smyslu § 20 odst. 5) písm. c) bodu 2 s výstavbou dešťové
kanalizace nebo odvodňovacího koryta k odvádění srážkové vody
ze stavby do vod povrchových a bylo shledáno oběma stranami
nereálným nebo nepřiměřeným. Do hodnotících kritérií musí být
zařazena možná součinnost s městem, jeho podíl na řešení a předpokládaná výstavba na okolních pozemcích.
2. V rámci koncepčního návrhu je nutné prokázat splnění závazných
ukazatelů a poskytnout dostatečné další informace o stavbě, které
potvrzují dosažení těchto ukazatelů:
I. Hydrotechnický výpočet DSO na úrovni koncepce odvodnění.
Výpočtem bude prokázáno, že pro koncepci DSO jsou vytvořeny
reálné předpoklady hlediska návrhu dispozičního uspořádání
stavby a hlediska podmínek pro odvodnění území. V rámci každé
stavby musí být k dispozici dost volných a vhodně situovaných
ploch pro umístění objektů DSO.
II. V návrhu koncepce musí být uvedena dostupnost a podmínky
napojení
• na recipient pro splaškové odpadní vody (jednotná nebo splašková kanalizace),
• na recipient pro dešťové vody (podzemí, povrchový tok, svodnice, dešťová kanalizace, jednotná kanalizace).
III. Typy jednotlivých objektů DSO musí odpovídat podrobným
údajům o využití území. Jednotlivým typům zástaveb a jejím produkcím dešťové vody budou podle její kvality a kvantity navrženy
odpovídající objekty DSO.
IV. V návrhu dispozičního uspořádání stavby musí být zákres uliční
čáry, hranice mezi zastavěnými stavebními pozemky, které budou
v soukromém vlastnictví, a plochami pro veřejnou potřebu.
V. Stavebník staveb, jejichž části budou bezúplatně předány městům,
před zahájením stavebního řízení prokazuje smlouvou o budoucí
smlouvě o převodu DSO do vlastnictví města. Dále stavebník
dokladuje, že jsou vytvořeny technické a smluvní předpoklady
pro definitivní řešení ve smyslu závazných parametrů.
3. V DÚR bude uveden zdroj hydrologických dat (ČHMÚ, dešťoměrná
stanice, ČSN 75 9010), na která jsou DSO navrženy.
k bodu b)
Z nějakých prazvláštních důvodů vznikl na území naší republiky
názor, že bezpečnostní přelivy retenčních objektů, které je nezbytné
osadit u každé odvodňované stavby, jsou zařízeními, která svojí funkcí
překračují rámec povoleného množství, které ze staveb resp. stavebních
pozemků do recipientů (kanalizace nebo vodoteče) může odtéct.
Příklad: V krajině má být postaveno nové sídliště. Developer „v duchu
nového vodohospodářského trendu“ oznámí, že srážková voda z obytných domů bude na jejich pozemcích zadržena a vsakována do podzemí, a že tyto pozemky budou bezodtokové. Projektant „přehlédne“
rizika spojená s neosazením bezpečnostních přelivů na retenčních
objektech u jednotlivých domů a výstavba dešťové kanalizace v nové
ulici se bude zabývat odvodem pouze vod z komunikací. Tím pádem
je bude provozovat správce komunikací, který na to dostane prostředky
vyplývající ze správy a údržby nové komunikace. Kdyby do této dešťové
kanalizace byly napojeny bezpečnostní přelivy z DSO nových domů,
spravoval by novou kanalizaci provozovatel stokové sítě. Ten by ale na
provoz nové dešťové kanalizace nedostal nic a nevybral by nic ani od
napojených uživatelů na stočném, protože se na ni nevztahuje Zákon
o vodovodech a kanalizacích. Poplatek by mohlo vybírat město na
základě své vyhlášky, ale s tímto případem jsme se ještě nesetkali.
Pojem bezodtokového území vznikl ze strany provozovatelů z jiného
důvodu (viz odstavec k bodu d)), než tomu bylo u developerů, ale
výsledek je v konečné podobě stejný.
k bodu c)
Základní podmínkou pro naplnění smyslu decentralizovaných
systémů odvodnění, jak ho vnímá současná legislativa, je důsledné dodržování pravidla, podle kterého jsou objekty DSO nedílnou
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součástí odvodňovaných staveb. To znamená, že kompletní zařízení
k zasakování resp. zadržování srážkové vody jsou vždy na pozemku
subjektu, který je vlastníkem stavby (nemovitosti evidované v katastru
nemovitostí), kterou odvodňuje.
Závaznost této podmínky pro všechny stavby je dána zněním
platných zákonů. Zařízení k zasakování resp. zadržování srážkové
vody patří k základnímu vybavení stavby a budoucí vlastník vzniklé
nemovitosti po zapsání do katastru nemovitostí přebírá veškerou
odpovědnost za fungování tohoto zařízení. Ostatně stejná pravidla
fungují pro přípojky elektrické energie, kanalizace, vodovodu, plynovodu atd. s vlastními elektroměry, revizními šachtami, vodoměry,
plynoměry. O těchto vybaveních staveb a stavebních pozemků již
nikdo nepochybuje.
k bodu d)
Znění § 8 zákona o vodovodech a kanalizacích bývá důvodem
toho, že provozovatel kanalizace citací tohoto paragrafu vydává
za vlastníka záporná stanoviska k projektům, v nichž jsou stavby
odvodněny regulovaným odtokem s bezpečnostním přelivem a jsou
napojeny na přilehlou jednotnou kanalizaci. Význam tohoto paragrafu
je provozovateli vykládán tak, že na základě tohoto paragrafu mohou
odmítnout jakékoliv nové napojení, protože to technický stav stoky
resp. její kapacita neumožňuje.
K definitivnímu protiprávnímu jednání ale dochází, až když před
stavitel státní správy stanovisko provozovatele akceptuje a vydá
v jeho duchu např. vodoprávní rozhodnutí. Tak vznikají neoprávněné
požadavky představitelů státní správy na výstavby tzv. bezodtokových
území. Zoufalí majitelé staveb, kteří nemají jak odvodnit své stavby
dle platné legislativy, potom řeší problém tajně, např. ilegálním
napojením na splaškovou kanalizaci. A když jsou přistiženi provozovatelem, který se výrazně podepsal na vzniku celé situace, tak na nich
demonstrativně ukazuje, jak jsou majitelé nemovitostí nezodpovědní
a jak se jim nedá v ničem věřit.
Je to stejné, jako kdybychom při konvenčním odvodnění města jednotnou kanalizací odmítli napojit kanalizačními přípojkami z okolních
staveb větší množství srážkových vod, než na nich vznikne po dopadu
dvouletého deště s dobou trvání 15 minut, protože kapacita uliční
stoky je dimenzována na návrhový déšť, který je dvouletý s dobou
trvání 15 minut.
Je skličující, když dokonce dojde k tomu, že tento požadavek vznese
představitel státní správy. To je ničím neomluvitelný diletantismus.
Existujeme ve společnosti, kde platí pravidlo: neznalost zákona neomlouvá. Pokud však zákon nedodržují ti, kteří jsou placeni z daní těch,
které svojí nedbalostí poškozují, a jejichž pracovní náplní je zákony
správně aplikovat a dodržovat, je něco prohnilého ve státě českém.
Obr. 2 představuje nevhodné řešení odvodnění nové obytné zástavby
na zelené louce s napojením na stávající jednotnou kanalizaci. Kanalizace v nových ulicích jsou oddílné. Splašková (na obrázku hnědá
linka) končí ve stávající jednotné na hranici se stávající zástavbou.
Dešťová (na obrázku modrá linka) je svedena přes odlučovač lehkých
kapalin (malé kolečko vedle velkého) do vsakovacích studní s retencí
(velká kolečka) a bez bezpečnostních přelivů.
• V horní polovině obrázku jsou 4 rodinné domy (RD) se svými pozemky, které dostaly statut „bezodtokových staveb“. Zpevněné povrchy
z každého pozemku jsou odvodněny do vsakovacích studní s retencí bez
bezpečnostního přelivu do kanalizace. Nehledě na to, že podloží těchto
staveb není pro dlouhodobé vsakování způsobilé, jsou stavby vystaveny
riziku, že budou vytopeny vlastními nebo sousedovými vodami.
• Nájemní domy v dolní části obrázku jsou společně odvodněny
i s veřejnou komunikací přes a na cizí pozemek, kde je retenční
objekt se vsakovacími studněmi bez bezpečnostního přelivu.
• Veřejné komunikace jsou odvodněny prostřednictvím dešťových stok
do retenčních objektů se vsakovacími studněmi bez bezpečnostních
přelivů.
Největším prohřeškem a nedostatkem této stavby, která je již v jednou nejmenovaném městě ČR realizovaná, je, že nedodržuje zásadní
koncepční pravidla systémů decentralizovaného odvodnění (DSO),
i když se tak tváří:
• objekty DSO se kromě RD nachází na pozemcích jiného vlastníka,
než je majitel stavby, kterou odvodňují; majitel/é odvodňovaných
staveb je/jsou závislí na vůli majitelů pozemků, ze kterých navíc bude
při větších srážkách vytékat nekontrolovaně (chybí bezpečnostní přelivy) voda na pozemek jiného majitele, kterému se to nemusí/nebude
líbit;
• RD nejsou ochráněny proti záplavě vzniklých ze srážek větších, než
jsou návrhové, nebo ze srážek návrhových, ale s četnějším výskytem;
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• objekty DSO nejsou vybaveny bezpečnostními přelivy, které by kontrolovaně odváděly vody z pozemků staveb, když budou jejich retenční
objekty plně vody.
Doufám, že je na tomto příkladu zřejmé, jak nevhodné až protizákonné technické řešení zakládá na právní dohru v době, kdy už
bude iniciátor řešení (developer) mimo hru. Málo si však uvědomují
zástupci státní správy, že konečná odpovědnost leží na nich. Jenže
v době, kdy ani zástupci ministerstev neumí podrobně vyložit, jak
má být vymáháno dodržování § 5 vodního zákona, je těžké po státní
správě chtít kuráž k důslednému postupu při schvalování staveb.
k bodu e)
Dokud nebudou zrušena všechna osvobození od placení stočného
a nezpoplatní se i odvodnění do dešťové kanalizace, nevznikne motivace pro vstřícný přístup zejména:
• u majitelů nových i stávajících staveb;
• u provozovatelů kanalizace;
• u developerů.

Jak se chybějící technické předpisy projevují v praxi?

Z popisu obou norem je zřejmé, že norma pro HDV je TNV 75 9011.
Dokud nebude přijata, nebude možné stavby HDV posuzovat společnými parametry a budou vznikat nekvalitní stavby.
Je nutné schválit TNV 75 9011.
Absence technické normy se v praxi v současné době projevuje nejbrutálnějším způsobem, protože každý, kdo přijde s nějakým názorem
na to, jak by odvodnění mělo vypadat, má šanci svůj názor prosadit,
protože nikdo neví, jak vypadá správné řešení.
Je trestuhodné, že se otálí se schválením této normy, protože to má
nedozírné následky.

Jak se ostatních mylných názorů zbavit při správné aplikaci
HDV?

Často se cíleně, ale i z neznalosti objevuje názor – nelze-li vsakovat,
nelze hospodařit s dešťovou vodou. Věta „Tam se s tím stejně nedá nic
dělat, tam se nedá vsakovat“ je z hlediska koncepce HDV lež jako věž.
I když je možnost vsaku to první, co je nutné při návrhu odvodnění
stavby prověřit, není to zdaleka jediné řešení. Když se nedá srážková
voda bezpečně vsáknout, lze její odtok ze stavby téměř vždy zpozdit
v objektu, který je v souladu s principy udržitelného rozvoje stejně
významně, jako když je možné vodu zasáknout. K pochopení krátkozrakosti tohoto názoru by mělo stačit se vrátit na začátek tohoto článku.
Tím ale, že je tento názor často zhmotňován do postoje aktérů procesu
výstavby, představuje jsoucí nebezpečí s řadou negativních následků.
Na základě přijetí tohoto bludu je často stavebník zbavován všech
povinností, které mu legislativa předepisuje při odvodňování staveb,
a to je velmi špatné.

Jak dnes předcházet chybám a jejich důsledkům
v budoucnosti?
Dva předpoklady pro snadnější, rychlejší a masívnější aplikaci
objektů, ale zejména systémů HDV může vytvořit MZe schválením

Obr. 2. Příklad nevhodného řešení odvodnění
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TNV a zrušením výjimek v platbě stočného za srážkovou vodu. I když
se dá funkčnost těchto pravidel jednoduše ověřit v zahraničí, nelze
nyní odhadnut, jak dlouho ještě budou ministerstva s přípravou těchto
kroků otálet.
Na několika projektech, v nichž jsme pro města zpracovávali koncepční dokumenty (Brno, Hradec Králové, Hranice na Moravě atd.),
jsme si ověřili, že si města a obce mohou částečně pomoci samy:
Vypracováním koncepce odvodnění pro celé město a tomu odpovídající metodiky městům vznikne velice praktický nástroj pro povolování výstavby jakéhokoliv typu a rozsahu. Takový generelní plán
odvodnění s formulací koncepčních, konstrukčních a procedurálních
zásad umožní samosprávě a státní správě se orientovat v problematice
HDV a s použitím současných zákonů se v územním plánování držet
principů udržitelného rozvoje. Téměř všechny uvedené překážky aplikacím HDV lze vhodnou metodikou vodního hospodářství města/obce
překonat. Od technických kritérií objektů HDV až po jejich provozní
řády a požadavky na projektovou přípravu staveb atd.
Spoléhat se na to, že stát městům a obcím bude nápomocný ve
vytvoření právního prostředí pro aplikaci systémů HDV, nelze.
Zástupci měst a obcí i v této problematice musí přijmout veškerou
odpovědnost za své konání a musí si poradit sami. Ze zkušenosti vím,
že je lepší nespoléhat se na stát a vytvořit si takové koncepční dokumenty, kterými se město/obec může řídit při realizaci jednotlivých
typů staveb a v různých fázích realizace.
Pro rozvoj měst/obcí je důležité mít koncepci celkového rozvoje
v podobě územního plánu s vodohospodářskou částí, jejíž součástí
je koncepce odvodnění města. Kromě toho si města a obce mohou
vytvořit vlastní standardy pro různé typy staveb, které budou lépe
vyhovovat místním podmínkám a v našem případě i lepší technické
koordinaci mezi jednotlivými stavebními i nestavebními profesemi. Zkrátka mohou činit to, se pozitivně projeví v našich městech
a obcích, byť řešení na úrovni státu zatím neexistuje.
Vhodné jsou standardy:
• pro odvodňování nových nebo rekonstruovaných staveb;
• pro prostorové uspořádání komunikací a technické infrastruktury
v nových nebo rekonstruovaných ulicích;
• pro pozemní stavby, do nichž by byly zakotveny požadavky na
konstrukce těchto staveb a jejich dispoziční uspořádání, bez kterých
není možné principy HDV realizovat.
Velice důležitým momentem při povolování staveb je fáze, kdy
developer uzavírá smlouvu o budoucí smlouvě s městem/obcí o předání/převzetí staveb do vlastnictví města/obce. Jde hlavně o budoucí
komunikace a veřejná prostranství mezi obytnými domy, která developer buduje v nových sídlištích a která nebude prodávat majitelům
domů. Města a obce málo nebo vůbec nevyužívají těchto smluv
k tomu, aby si do nich daly přesnější a přísnější pravidla pro dodržení
kvality děl. Je to veliká chyba, která nejvíce dopadne na budoucí
provozovatele, společnosti, které město spoluvlastní.

Závěr
Kde hledat naději k zavedení kvalitního a bezpečného HDV do
našeho běžného života? Staré přísloví praví „ryba smrdí od hlavy“.
Domnívám se, že pro aplikaci HDV to platí dvojnásob, protože se ve
své praxi setkávám nejenom s chybějící aktivitou příslušných ministerstev, ale dokonce s aktivní neochotou při tvorbě a schvalování obecných pravidel, na jejichž absenci se státní správa právem odvolává.
Nejenom, že chybí kvalifikovaná osvěta a propagace systémové změny,
ale státní správa nemá ani zasvěcený výklad stávající legislativy, aby
ji mohla správně používat. To je alarmující tím spíš, že od profesních

Moratorium na průzkum
břidlicového plynu
Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa navrhl moratorium na
průzkum břidlicového plynu: „Současná legislativní úprava podle
našeho názoru neposkytuje dostatečné právní zajištění celého procesu
průzkumu a těžby nekonvenčních zdrojů plynu novými technologickými postupy. Proto je potřebné analyzovat současný právní rámec
stanovování průzkumných území, průzkumu a těžby nekonvenčních
zdrojů zemního plynu a navrhnout právní úpravy tak, aby reflektovaly
aktuálně používané technologie a jejich vliv na životní prostředí.“
V geologickém zákoně např. chybí, aby projekt prací byl předmětem
procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona EIA, resp.
aby proběhlo zjišťovací řízení podle tohoto zákona. Podle zákona EIA
je sice stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí od-
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a odborných skupin se MZe dostalo dost informací o stavu současném
a jeho důsledcích. S ohledem na termíny v Plánu hlavních povodí jde
o nepochopitelnou věc hraničící s poškozováním národních zájmů
a dobrého jména v Evropě.
V roce 2007 pro MZe vypracovala AČE ČR (dnes CzWA) „Podklad
pro koncepci nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaných územích“ a v roce 2009 „Studii proveditelnosti implementace Koncepce
hospodaření s dešťovými vodami. V dalších letech CzWA vyvolalo
několik jednání se zástupci ministerstva k vyburcování jejich aktivity vedoucí ke změně podmínek pro HDV a nyní, po 5 letech, je
předmětem připomínek tohoto ministerstva názvosloví nové normy.
Zástupcům ministerstva se nelíbí, že norma TNV, která poprvé přinese
světlo do techniky a aplikace HDV, používá výraz, který se za osm roků
v zemi vžil – hospodaření s dešťovou vodou. Proto je do tohoto článku,
jako již po několikáté, zařazeno vysvětlení, proč je na místě používat
v souvislosti s HDV výrazu dešťová voda, nikoli srážková.
Takže je jasné, že důvodem toho, že je méně chybných realizací,
není činorodé úsilí státu naplnit své sliby, ale to, že je krize a málo
se staví. Zkrátka ideální stav pro přípravu podmínek a prostředí na
dobu, kdy stavebnictví ožije.
A to jsme se nezabývali tím, jaké změny musí přijmout ve svých technických předpisech ostatní profese ve stavebnictví, jako jsou pozemní
stavitelství, dopravní stavby, terénní úpravy atd. Cesta za HDV bude
dlouhá, stejně jako cesta za vlastním poznáním a poučením.
Ing. Jiří Vítek
JV PROJEKT VH s.r.o.
Kosmákova 1050/49
615 00 Brno
e-mail: vitek@jvprojektvh.cz
www.jvprojektvh.cz

What is the first step in the management of rainwater into
life in the Czech Republic? (Vítek, J.)
Key words
rain water – eliminate the intensity of runoff from paved surfaces
during torrential rains – drainage systems – legislation and technical
regulations – misapplication and improper approaches – developers,
government, and ministries
In the Czech Republic, the statutory requirements for rain water
are currently created only partially and there is a lack of technical
oversight. Seemingly there is no reason why not to apply the principles of HDV at least generally within the specified range and quality.
Unfortunately it is not the case. Inertia of habits and misunderstandings of the nature of HDV by all parties invested in the project,
including the creators of the concept, urban drainage areas are often
the source of bad to dangerous solutions, with the consequences
for the new owners of the property and also for whole society, and
it will be a long and expensive deal. Remaining in this situation is
unnecessary and stupid. The author wants to help to change this
situation by analysis of the most serious problems.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. listopadu
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

borným podkladem pro vydání rozhodnutí, jenže vyjádření krajského
úřadu nemá povahu správního rozhodnutí a podmínky z EIA tak není
kam zabudovat. Podobné nedokonalosti chce Ministerstvo životního
prostředí během trvání moratoria legislativně napravit.
Až budou zákony upraveny podle dnešních podmínek, podle
úrovně technologií, na základě kterých soukromé společnosti chtějí
průzkumy provádět, pak lze povolit další práce s mírou akceptovatelného rizika zásahu do krajiny. Pokud průzkum nebude znamenat
trvalou instalaci řady vrtných věží a ohrožení podzemních vod, tak se
může uvažovat o jeho povolení. Pokud by vrty znamenaly významné
zásahy do krajiny a byly by na úrovni samotné těžby, pak by se průzkumy neměly povolovat a naše příroda by se měla chránit do té doby,
než budoucí generace budou disponovat takovými zařízeními, která
dokáží průzkum provést bez výrazného zásahu do krajiny.
– MŽP –
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Vliv změn v krajině
na průběh a následky
povodně 2002
Jakub Langhammer

Vliv změn v krajině na formování odtoku při povodni

Klíčová slova
povodně – krajina – land use – úpravy toků – fluviální morfologie – modelování.

Souhrn

Příspěvek se zabývá vlivem antropogenních zásahů do využívání
krajiny a úprav vodních toků na extremitu průběhu a následků
povodní na příkladu ničivé povodně v srpnu 2002. Změny ve využití
území, stejně jako úpravy údolní nivy nebo koryt toků představují
důležitý prvek zranitelnosti v systému povodňového rizika, kde mají
význam jak z hlediska bezprostředního ovlivnění průběhu povodně,
tak z hlediska využití přirozeného retenčního a transformačního
potenciálu krajiny.
Výsledky interdisciplinárního výzkumu v povodích zasažených
povodní v srpnu 2002 ukázaly, že změny využití území i antropogenní úpravy údolní nivy a koryt toků mohou významně ovlivňovat
průběh a následky povodně. Mezi úpravy, které nejvýrazněji ovlivňují průchod povodňové vlny a výskyt povodňových následků, patří
změny vedení trasy koryta, úpravy podélného profilu toku, změny
příčných profilů a změny v charakteru využití území údolní nivy
a příbřežní zóny a překážky proudění.
Kombinace metod terénního mapování, geoinformatické analýzy
a matematického modelování umožnila identifikovat kritické prvky
říční sítě, kde antropogenní zásahy mohou způsobit výrazný nárůst
povodňových škod a zároveň, kde je možné využít přirozeného
potenciálu krajiny k tlumení průběhu povodně. Jednotlivé typy
úprav mají nicméně odlišný účinek při rozdílné extremitě a průběhu
povodně i v různém prostředí. Provedené simulace prokázaly, že
vliv těchto úprav na celkovou extremitu povodňové události v srpnu
2002 a jejích následků byl omezený a nepředstavoval zásadní složku
povodňového rizika.
u

Úvod
V souvislosti s mimořádně ničivými záplavami v letech 1997 na
Moravě a 2002 v Čechách byla v uplynulé dekádě často diskutována
otázka, do jaké míry byly ničivý průběh a následky těchto povodní
ovlivněny antropogenními zásahy do přírodního prostředí a krajiny, zda
se takové události mohou opakovat, a pokud ano, tak v jakém rozsahu
a prostoru a především, zda je možné se před nimi efektivně chránit.
Naléhavost těchto otázek navíc zesiluje fakt, že klimatické změny, na
jejichž počátku v současné době pravděpodobně stojíme, by se v našich
zeměpisných šířkách měly podle většiny scénářů projevit právě vyšší
extremitou klimatu, tj. i častějším výskytem povodňových situací.
Série ničivých povodní z regionálních dešťů v letech 1997 a 2002,
z tání sněhu na jaře 2006 i z přívalových dešťů v letech 2009 a 2010
poskytla hydrologům, fyzickým geografům a krajinným ekologům
mimořádně cenný materiál a přispěla ke vzniku řady výzkumných
studií, které posunuly stav poznání v této oblasti [1–3]
Pro analýzu povodně 2002 byly k dispozici jak moderní analytické
a simulační nástroje, tak i nové typy přesných datových podkladů,
umožňující kvantifikaci jednotlivých aspektů krajinných změn v systé
mu povodňového rizika. Jde zejména o využití moderních technologií
pro snímání a záznam dat – od dálkového průzkumu Země až po přesný
monitoring srážko-odtokového procesu i aplikace pokročilých nástrojů
geoinformační analýzy, geostatistiky a numerického modelování.
Příspěvek diskutuje hlavní poznatky, dosažené v rámci výzkumů
vlivu změn v krajině na povodňové riziko, na příkladu povodí, výrazně zasažených povodněmi ze srpna 2002 a července 2009.

Metodická východiska
Zkušenosti s extrémními povodněmi, které ve vyspělé společnosti
působí rozsáhlé ekonomické škody [4], vedou k hledání efektivních
cest ochrany před povodněmi, které by při očekávaných klimatických
změnách měly udržitelný charakter a umožnily by lépe využít poten-
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ciál krajiny. Místo tradičního přístupu, založeného na ochraně lidí,
sídel a infrastruktury před povodněmi, se začínají prosazovat komplexní přístupy, které charakterizují východiska „dát vodě prostor“ [5]
nebo „naučit se žít s povodněmi“ [2, 6]. Možnosti využití přirozeného
retenčního a transformačního potenciálu krajiny je přitom výrazně
odlišné na různých prostorových úrovních – v ploše povodí, prostoru
údolní nivy nebo korytech vodních toků, zásadní roli má extremita
povodňové události.
Změny ve využití krajiny a struktuře krajinného krytu významně
ovlivňují odtokový proces v jeho různých fázích a mohou ovlivňovat
i průběh extrémních událostí [7]. Z hlediska vlivu na odtokový proces
hraje důležitou roli zejména vlastní funkční využití území, charakter,
intenzita a dynamika změn ve využití území a prostorová struktura
krajinného krytu, stejně jako fyzickogeografické charakteristiky území, prostorové měřítko hodnocení a extremita dané srážko‑odtokové
události [8].
Nejvýznamnější faktory, ovlivňující odtokový proces z pohledu
krajinných změn, představují intenzivní zemědělství, urbanizace
a industrializace, odlesnění krajiny a změny ve struktuře a kvalitě
krajinných prvků. Přeměna přirozených krajinných prvků na intenzivně obhospodařované plochy se projevuje především ztrátou retenční
kapacity půdy a ovlivněním podmínek pro formování povrchového
odtoku. Rozdíly mezi retenční kapacitou zemědělské, lesní či luční
půdy mohou být i řádové a při povodni mají vliv na změnu schopnosti
krajiny transformovat odtokovou vlnu [8, 9] .
Změny ve struktuře krajinného krytu ovlivňují zejména rychlost
a časování povrchového odtoku v krajině [10]. To souvisí s plošným
odvodněním území, které zejména v podobě otevřených drenážních
systémů má dopad na urychlení odtoku z krajiny, nedostatečné využití
retenční kapacity půdy a změny časování odtokových vln.

Vliv úprav údolní nivy na proudění při povodni
Údolní niva představuje nejnižší část údolního dna, ve které
dochází k rozlivu vody z koryta řeky při povodni, a jedná se o klíčový
prostor, kde dochází k přirozené transformaci povodňové vlny. Stav
a charakter využití údolní nivy je proto rozhodující pro využití přirozeného potenciálu přírodního prostředí k tlumení průběhu a následků
povodní. Přirozené krajinné prvky, zejména louky, pastviny a v menší
míře i lesní porosty, mají schopnost účinně zdržet vodu v prostoru
údolní nivy a transformovat tak povodňovou vlnu, tj. rozložit ji do
delšího časového úseku a snížit kulminační hodnotu vodního stavu
i průtoku [11]. V případě intenzivního využití transformační a retenční schopnost nivy prudce klesá, navíc v případě orné půdy může být
niva významným zdrojem materiálu pro intenzivní erozi a následný
transport materiálu [12].
Intenzivní využití území údolní nivy v kulturní krajině navíc
vyvolává silný tlak na úpravy trasy toku, které se projevují zpravidla
napřimováním koryt toků a celkovým zkracováním délky říční sítě.
Vodní toky byly v minulosti napřimovány zejména kvůli využití toků
pro dopravu materiálu, odvodnění zemědělských ploch, ochraně
měst a obcí před povodněmi či urbanizaci a industrializaci krajiny
[13] Zkrácením délky toku dochází k podstatnému snížení objemu
vody v říční síti a tím ke zvětšení podílu odtokové vlny, který je třeba
uskladnit mimo vlastní koryto [2, 14]. Zkrácení toku vede dále ke
zrychlení postupu povodňové vlny údolní nivou, což snižuje možnosti využití jejího retenčního potenciálu pro transformaci povodně.
Zvýšení rychlosti povodňové vlny s sebou nese zvýšení její strmosti
a dosažení vyšších hodnot vodních stavů při kulminaci. Zrychlení
postupu povodňové vlny údolní nivou navíc zkracuje významně čas
potřebný pro přípravu protipovodňových opatření, evakuaci obyvatel
a zajištění majetku proti škodám.

Vliv úprav koryt toků na dynamiku proudění a fluviální
procesy
Úpravy toků byly historicky budovány nejčastěji za účelem protipovodňové ochrany, transportu nebo zintenzivnění zemědělské
výroby [13]. Antropogenní úpravy říční sítě a vlastních koryt toků
mají při povodni zásadní vliv na rozsah a charakter následků povodní
v lokálním měřítku [15], jednotlivé typy úprav přitom mají odlišný
vliv na dynamiku proudění a fluviálně morfologických procesů i na
vznik povodňových škod.
Zpevnění břehů a dna vede ke snížení hydraulické drsnosti koryta
v jeho příčném profilu a ke zvýšení rychlosti proudění vody v toku.
Tato úprava zpravidla provází zkapacitnění koryta toku, napřímení
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Obr. 1. Těleso komunikace a most na dolní Blanici, protínající
údolní nivu jako překážka proudění a ohnisko destrukce a vzniku
rozsáhlých škod. Foto J. Langhammer, 2002
zákrutů a úpravy v podélném profilu – stupně a jezy. Ve zkapacitněných korytech má zpevnění břehů a dna vliv na průběh povodní
s úrovní extremity, nepřekračující návrhovou kapacitu úpravy. Zpevnění břehů a dna se projevuje nárůstem strmosti povodňové vlny,
dosažení vyšších hodnot vodních stavů při kulminaci a zvýšení její
destruktivní síly spojené s nárůstem erozní činnosti.
Pro vznik a rozsah škod při povodni mají zásadní význam překážky
proudění. Jde o nesprávně umístěné a chybně dimenzované objekty
v údolní nivě, jako mosty, tělesa dopravních komunikací (obr. 1), regulační struktury na toku či nevhodně umístěné budovy. Při extrémních
povodních jsou často příčinou intenzivních destrukčních, erozních
nebo akumulačních projevů povodně, akcelerují erozně-akumulační
činnost nebo vychylují směr proudění [7, 16].

Vliv změn v krajině na průběh a následky
povodně 2002
Povodeň ze srpna 2002 představuje mimořádnou příležitost pro
studium vlivu změn ve využití krajiny na průběh a následky povodní. Otázky vlivu jednotlivých typů zásahů do krajiny – změn v ploše
povodí, úprav údolní nivy a úprav koryt toků, byly studovány na
příkladu povodí, kde povodeň v srpnu 2002 dosahovala mimořádné
úrovně extremity – v povodí jihočeské Blanice.
Povodí Blanice představuje území, jehož pramennou oblast zasáhly
obě vlny příčinných srážek, které vyvolaly povodeň v srpnu 2002. Jde
zároveň o území, které je díky své poloze na hraně šumavského svahu
poměrně často vystaveno povodňovému ohrožení.
Jde zároveň o oblast, kde můžeme pozorovat celou škálu výrazných
antropogenních zásahů do krajiny, a to včetně pramenné oblasti.
Analýza historických mapových podkladů prokázala mimořádně
rozsáhlé napřímení toku Blanice v posledních 150 letech, kdy na
úseku mezi Bavorovem a soutokem s Otavou došlo ke zkrácení až
o 38 % původní délky [15].
Historická úprava toku má komplexní charakter, kdy napřímené
koryto na dolním toku doprovázejí povodňové hráze, které brání

Obr. 2. Povodí horní Lužnice – simulace odtokové odezvy při rozdílné úrovni extremity a odlišných scénářích změn landuse a, Q2002,
b) Q100, c) Q20, d) Q10
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využití přirozeného retenčního a transformačního potenciálu ploché
a široké údolní nivy, která je převážně zemědělsky využitá. Údolní
nivy dále protíná množství komunikačních linií, jejichž tělesa působí
jako hráze, působící na vytváření dočasných zdržení vody s destrukčními účinky [7].
V rámci několika navazujících výzkumných projektů byly na povodí
Blanice soustředěny výzkumné aktivity, které měly za cíl kvantifikovat účinek jednotlivých úprav krajiny na extremitu povodně a na
povodňové riziko. Pomocí geoinformační analýzy a matematického
modelování byl ověřován vliv změn land-use na tvorbu odtoku,
v rámci údolní nivy byl simulován vliv úprav koryta a nivy na dynamiku proudění, na základě geostatistické analýzy byly identifikovány
kauzální vazby mezi úpravami koryta a výskytem erozních a akumulačních projevů povodně.
Pro ověření vlivu změn land-use na tvorbu odtoku při různé úrovni
extremity srážek byl využit hydrologický model HEC-RAS [9]. Testován
byl soubor různých scénářů, kombinující řadu variant využití území
a extremity návrhové srážky – vedle aktuálního stavu využití území
byly simulovány scénáře, zahrnující historický stav využití území v různých časových horizontech. Scénáře srážek vycházely z různé úrovně
extremity srážek, odpovídající 10, 20, 50 a 100leté srážce a zároveň
scénáře, odrážející reálné povodňové události včetně povodně v srpnu
2002. Simulace vlivu probíhajících změn využití území i teoretických
scénářů vývoje ukázaly, že i poměrně výrazné omezení rozlohy orné
půdy, ke kterému došlo od roku 1990, má pouze dílčí vliv na pokles
hodnot kulminace průtoku při povodních, který se pohybuje okolo 5 %.
Model potvrdil klesající vliv charakteru land-use na transformaci odtoku spolu s rostoucí extremitou události. Nejvyšší rozdíly jsou patrné
u událostí, vyvolaných 10, resp. 20letou srážkou.
Paralelně s analýzou na povodí Blanice byla tato variantní scénářová
simulace provedena i na povodí horní Lužnice [17] (obr. 2). Povodí
horní Lužnice bylo vybráno jako srovnávací povodí s ohledem na
intenzitu zasažení srážkami při povodni v srpnu 2002 i vzhledem
k diametrálně odlišné intenzitě antropogenních zásahů do krajiny.
Zde byly vedle výše uvedených scénárů navíc simulovány jako referenční extrémní varianty i hypotetické scénáře, uvažující extenzivní
zatravnění či zalesnění zemědělských ploch [17]. Výsledky simulace
potvrdily, že i při nereálných scénářích maximalizovaného rozsahu
přírodě blízkých krajinných struktur je úroveň ovlivnění průběhu
povodně při extrémních událostech minimální.
Analýza vlivu úprav koryta toku a změn údolní nivy byla provedena
pomocí hydrodynamického modelu HEC-RAS [18]. Na úseku dolního
toku Blanice od Protivína po ústí byl studován efekt jednotlivých typů
úprav koryta toku a nivy pro různé úrovně extremity povodně. Byly
testovány varianty odstranění nebo úprav překážek proudění v nivě,
efekt napřímení toku i efekt odstranění povodňových valů v údolní
nivě. Vliv jednotlivých typů úprav na odtok byl testován při rozdílné
úrovni extremity povodně, odpovídající úrovni 10, 20, 50 a 100letého
průtoku a průtoku, odpovídajícího povodni 2002.
Simulace prokazují, že pro úroveň extremity odpovídající povodni
v srpnu 2002 je vliv antropogenních úprav koryta Blanice na celkový
průběh povodně zanedbatelný (obr. 3). Je to dáno především tím, že
odtok během povodně probíhal v celém profilu údolní nivy. Vyšší
vliv jednotlivých úprav je patrný při nižších úrovních extremity.

Obr. 3. Povodí Blanice – simulace odtokové odezvy při rozdílné
úrovni extremity
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Nejvýznamnější posun je pozorován u varianty modelu bez mostů
a náspů komunikací.
Provedené simulace zároveň ukázaly na limity stávajících metod
posuzování povodňového rizika čistě hydrologickými modely.
Výsledky hydrodynamických simulací totiž neuvažují povodňové
riziko v celkovém kontextu a mohou zkreslit interpretaci výsledků.
Příkladem je hodnocení vlivu liniových staveb, protínajících údolní nivu – z hydrologického hlediska zpomalují postup povodně
a působí zdánlivě pozitivně na transformaci odtoku. Ve skutečnosti
jde o vysoce rizikové objekty, kde dochází k extrémním projevům
eroze a destrukce, které však hydraulický model nepostihuje. Zde se
ukázala nezbytnost mapování a analýzy vazeb mezi úpravami toků
a fluviálně morfologickými procesy a následná identifikace rizikových
úprav a úseků toků.
Vazby mezi výskytem erozních a akumulačních následků povodně
a úpravami toku byly analyzovány pomocí geoinformačních a geostatistických metod [15]. Základ pro hodnocení představuje terénní
mapování stavu upravenosti toků a nivy a následků povodní, pro
které byla vyvinuta metodika HEM-F, vycházející z metodiky hydromorfologického monitoringu HEM [15]. Pomocí geoinformační
analýzy v prostředí GIS byly identifikovány a lokalizovány kritické
úpravy toků, které jsou kritické pro vznik extrémních projevů eroze,
akumulace a destrukce. Pomocí shlukové analýzy byly detekovány
vazby mezi výskytem jednotlivých projevů povodně a ovlivňujícími
faktory, pomocí metody regresních stromů pak byly detekovány konkrétní podmínky a prahové hodnoty, které vedou ke vzniku erozních,
akumulačních a destrukčních projevů povodně.
Analýza na příkladu povodí Blanice ukázala, že výskyt erozních
a akumulačních následků povodně je podmíněn odlišnými faktory
(obr. 4). Shluková analýza potvrdila, že na výskyt fluviálních akumulací mají rozhodující vliv fyzickogeografické charakteristiky toku, zejména sinuosita a sklon toku, na výskyt erozních a destrukčních tvarů pak
komplexní úpravy toku a nivy. Analýza pomocí regresních stromů
ukázala na odlišné podmínky pro výskyt břehové eroze na tocích
s různé intenzivně využitou údolní nivou. V přirozených úsecích je
klíčovým předpokladem vzniku eroze napřímení předchozích úseků
toku, zatímco v úsecích s intenzivně upravenou nivou přítomnost
jezů a objektů, ovlivňujících dynamiku proudění. Povodňové akumulace jsou pak vázány především na podhorské úseky toků s vyšším
sklonem, kde stopy čerstvých akumulací po povodni nacházíme na
83 % úseků. V údolních nivách je pak výskyt fluviálních akumulací
vázán na úseky s vysokou sinuositou toku [15]. Výsledky ukázaly,
že antropogenní úpravy toků a nivy ovlivňují dynamiku fluviálních
procesů odlišně v různých prostředích. Predispozici daného úseku
toku k výskytu povodňových následků lze hodnotit pomocí geostatistických nástrojů a modelů, je však nutné ji posuzovat vždy komplexně,
s ohledem na provedené úpravy koryta, intenzitu využití nivy, ale
i fyzickogeografické podmínky.

Diskuse a závěry
Výsledky výzkumu i praktické zkušenosti z povodně v srpnu 2002
i dalších extrémních povodní v uplynulých dvou dekádách potvrzují,
že historické změny ve struktuře využití krajiny, zkrácení vodních
toků či míra současné upravenosti jejich koryt mohou mít podstatný
vliv na růst rizika při povodňových událostech. Jednotlivé projevy
změn v krajině se však výrazně liší svým účinkem při různé úrovni
extremity povodně, navíc jednotlivé faktory působí odlišně na různé
prostorové úrovni hodnocení.
Výsledky simulací matematickými modely, realizovaných na tocích
v jádrové oblasti povodně v srpnu 2002 prokázaly, že faktory upravenosti koryta toku, zásahů do geometrie říční sítě či systematické drenáže
zemědělské krajiny mají na následky povodně extrémního rozsahu
pouze omezený vliv. Tento vliv navíc klesá s rostoucí dobou opakování
povodně, přičemž jako kritický bod, za kterým je vliv těchto faktorů
minimální, je možno vidět dobu opakování povodně 5–10 let. Na extremitu povodně v srpnu 2002 i na rozsah povodňových škod proto tyto
faktory měly vliv pouze okrajový, a nelze je tak pokládat za rozhodující
příčinu mimořádně ničivého průběhu a následků této události.
Výsledky analýz a simulací, provedených na povodí Blanice a dalších povodích, zasažených povodní v srpnu 2002 zároveň ukázaly
na měnící se význam různých typů změn v krajině a úprav toků
vzhledem k rozdílné extremitě povodňové události.
Faktory, jejichž význam klesá s extremitou povodně představují
zejména úpravy trasy toku, stejně jako úpravy dna, břehů a příbřežní
zóny. Ovlivnění průběhu povodně těmito ukazateli je nejvyšší u malých
až středních povodní, případně u povodní z přívalových srážek. Naproti
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Obr. 4. Povodí Blanice – vazby mezi výskytem erozních a akumulačních projevů povodně 2002 a potenciálně ovlivňujícími faktory.
Data: Mapování PřF UK

tomu u povodní s vysokou dobou opakování, zapříčiněnými regionálními dešti nebo táním sněhu, je vliv těchto činitelů marginální.
Naproti tomu úpravy podélného profilu, tj. jezy a stupně v korytě
a zejména výskyt potenciálních překážek proudění v toku, představují typ úprav, jejichž význam roste s extremitou povodně. Výsledky
terénního mapování následků povodně 2002 ukázaly, že jezy a stupně
v korytě toku představují zpravidla ohniska zvýšené intenzity erozní
a akumulační činnosti toku při povodni.
Faktor, který se ukázal jako významný pro rozsah i charakter následků povodně 2002, je naopak intenzita využití údolní nivy. Stavby,
představující potenciální překážky proudění při povodni, jako např.
náspy komunikací protínající údolní nivu, nedostatečně dimenzované
mosty a propustky, výrazně přispěly k akceleraci povodňových škod.
Z hlediska povodňových škod mají mimořádný význam zejména překážky proudění, tj. nevhodně umístěné či nedostatečně dimenzované
objekty v údolní nivě a v korytě toku. Jako výrazně negativní se potvrdil i vliv intenzivního zemědělského využití údolní nivy, které díky
nadbytečné ochraně nivy před rozlivem brání účinnější transformaci
povodňové vlny. Při zapojení údolní nivy do odtoku při extrémních
povodních navíc proudění ovlivňují i objekty, které jsou jinak mimo
záplavovou oblast a které mohou významně zhoršit průběh povodně.
Jde zejména o nedostatečně dimenzované mosty a propustky, budovy
v údolní nivě a o tělesa železnic a silnic, vedoucí napříč údolní nivou.
Analýza povodně v srpnu 2002 ukázala na potenciál, který krajina
nabízí pro přirozené tlumení hydrologických extrémů v podobě
účinnější retence a transformace odtoku při povodni. Díky využití
přesných datových zdrojů a současných technologií analýzy dat bylo
možné vyvrátit nereálné představy o zásadním vlivu stavu krajiny
na mimořádný rozsah této povodně. Přesná kvantifikace vlivu jednotlivých faktorů krajinných změn na odtok při povodni však nabízí
poznatky pro jejich využití při plánování protipovodňové ochrany.
Poděkování: Článek vznikl za podpory projektu GAČR P209/12/0997
Vliv disturbancí horské krajiny na dynamiku fluviálních procesů
a projektu NAZV QH 82078 „Retence vody v nivách a možnosti jejího
zvýšení“.
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Souhrn

V rámci procesu zavádění směrnice EU 2007/60/ES do podmínek
ČR a v tzv. fázi předběžného vyhodnocení rizik bylo provedeno
vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem. V těchto
oblastech již probíhá vyjádření parametrů povodňového nebezpečí a míry vyplývajících rizik do specializovaných map. Uvedené
činnosti, které zajišťují správci povodí prostřednictvím projektů
financovaných z prostředků OPŽP, představují získání podrobných
informací o povodňovém nebezpečí a povodňových rizicích v záplavových územích, resp. v záplavových územích pro téměř 3000 km
úseků významných vodních toků. K posouzení míry ohrožení
urbanizovaných území povodněmi z přívalových srážek byla v již
zmíněné fázi předběžného vyhodnocení rizik využita metoda identifikace kritických bodů. Cílem příspěvku je uvedení principů postupů
použitých právě pro vymezení oblastí s významným povodňovým
rizikem. Současně budou představeny metody, které jsou doporučeny odborné veřejnosti poprvé v Metodice tvorby map povodňového
nebezpečí a povodňových rizik, Věstník MŽP č. 4/2010.
u

1. Úvod
Území České republiky je převážně vystaveno dvěma hlavním
typům povodňového nebezpečí. Z nedávné minulosti máme v živé
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Impact of changes in landscape on the course and consequences of the flood in August 2002 (Langhammer, J.)
Key words
floods – landscape – stream modifications – fluvial morphology
– modelling
This article discusses the results of research of impact of land
use changes and river network modifications on the course and
consequences of the flood in August 2002 in Czech Republic. The
changes in landscape form important factor of vulnerability in the
system of flood risk and may affect the use of the natural potential
of the landscape for flood wave transformation and mitigation of
flood effects.
The research based on interdisciplinary approach proved that
the landscape and river network modifications can have important
effects on the natural dynamics, forms and distribution of sedimentation and erosion. As the most critical were identified the modifications altering the dynamics of the runoff and fluvial processes,
especially the changes in stream route, weirs, extensive use of the
floodplain and the presence of obstacles in the riverbed.
The applied research methods, combining field survey, geoinformatic analysis and hydrological modelling helped to better
understand the anomalies in the dynamics in fluvial processes and
to identify the critical stream modifications worsening the course
and effects of floods. However the results proved that the impact
of land use changes and modifications to the river network on the
magnitude and effects of the flood in August 2002 was limited and
was not the substantial aspect of the flood risk.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. listopadu
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

paměti jak problémy spojené s odstraňováním následků povodní
z regionálních dešťů, tak nově se snažíme rozumnou měrou předcházet a minimalizovat škody povodní z přívalových srážek. Uplatnění
systémových přístupů v řešení ochrany před negativními účinky
povodní a dalšími průvodními jevy vyžaduje provedení několika
nezbytných logických kroků. Z obecného pohledu zmíněná posloupnost činností znamená: (i) aktuální vyjádření míry nebezpečí, (ii)
věrohodnou kvantifikaci možných dopadů, (iii) volbu hledisek klasifikace a kritérií výběru nezbytných k definování splnitelného cíle/cílů
ochrany [3], (iv) návrh postupů k dosažení cílů, (v) vypracování
variant srovnatelných z pohledu plnění cílů, resp. účelů, (vi) výběr
optimálního řešení. Výsledným řešením se celý postup neuzavírá,
protože po následném zahrnutí obtížně kvantifikovatelných hledisek
či upřesnění požadavků může nastat korekce cílů a proces se vrací do
kroku (iii). Pokud za spíše obecně vnímané sousloví „splnitelný cíl“
dosadíme „udržitelná ochrana“, kde pojem udržitelnost reprezentuje
vybalancování střetů zájmů, kolizí aktivit, a zejména součet efektivní
výše pořizovacích a provozních nákladů, pak uplatnění naznačeného
postupu vyžaduje přípravu řady metodik, na základě kterých je možné
objektivizovat jednotlivé kroky.
Požadavek na uplatňování objektivních postupů posuzování míry
povodňového nebezpečí, vyjádření povodňového rizika a stanovení
výše možných škod patří k velmi aktuálním problémům s celospolečenským významem. Nezbytnost propracovaných metodik, které
ve výše nastíněném postupu reprezentují kroky (i) a (ii), připomínaly doporučení z výsledných zpráv vyhodnocení katastrofálních
povodňových situací zejména z let 1997, 2002, 2006. I když výzkum
prakticky využitelných metod v podmínkách České republiky probíhal od druhé poloviny 90. let (projekty VaV/650/5/02, SP/1c2/121/07
– [1], [8]), zavádění těchto postupů do právního rámce a rutinní
praxe akcelerovalo schválení Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik
– Directive of the European Parliament and of the Council on the
assessment and management of flood risks (dále Směrnice 2007/60/
ES) v říjnu 2007. Tento právní dokument ukládá členským státům EU
povinnost postupně na jejich území vyhodnotit povodňové nebezpečí, riziko a pořízené informace zpracovat do formy příslušného
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mapového vyjádření. Termíny vypracování zmíněných dokumentů
včetně postupů jak efektivně zmírnit možné dopady povodní jsou
v návrhu Směrnice 2007/60/ES uvedeny následující posloupností
vyžadovaných aktivit:
 do 22. 12. 2011 dokončit předběžné vyhodnocení povodňových
rizik,
 do 22. 12. 2013 zajistit dokončení map povodňového nebezpečí
a rizik,
 do 22. 12. 2015 zajistit dokončení a zveřejnění plánů pro zvládání
povodňových rizik.
Splnění uvedených úkolů znamenalo iniciaci procesu implementace Směrnice 2007/60/ES do právního prostředí a institucionálního
rámce České republiky již od druhé poloviny roku 2007 v gesci MŽP
ČR [5], [7].
Činnosti, které souvisejí se zmíněným procesem, probíhají i nyní.
Nicméně je vhodné zmínit ty z aktivit, jejichž minimálně metodická část je připravena k použití. V intencích požadavků Směrnice
2007/60/ES byla v České republice již ukončena fáze tzv. předběžného
vyhodnocení povodňových rizik, jehož cílem je na území našeho státu
identifikovat oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem
[4]. Pro další krok byly vypracovány a ověřeny postupy pro tvorbu
map povodňového nebezpečí a zejména map povodňových rizik,
které umožní přesně identifikovat místa s vysokou mírou povodňového rizika vzhledem k současnému způsobu využívání příslušného
území [2].

2. Definice povodňového rizika
Pojem „riziko“ je velmi frekventovaným termínem, a tedy má jistě
celou řadu významů, které odpovídají hůře či lépe popisovanému
jevu či realitě. Povodňové riziko je vyjádřeno nejčastěji jako kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího hydrologického jevu
(povodně) a odpovídajících potenciálních povodňových škod [1], [9].
V širších souvislostech pak může být povodňové riziko vyjádřeno jako
kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu (povodně,
scénáře nebezpečí) a jeho nepříznivých dopadů na lidské zdraví,
životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost.
Riziko je v rámci tohoto přístupu definováno jako n-tice vektorů
[12]:
,
kde

(1)

Sc
P 	
D 	

scénář nebezpečí,
pravděpodobnost výskytu scénáře nebezpečí,
následky (poškození, škoda), vyjádřené ve vhodných
jednotkách.
Všechny tyto veličiny jsou časově závislé, neboť jak scénář nebezpečí, tak pravděpodobnost jeho výskytu a škoda se mohou v čase
měnit. V souladu s uvedenou obecnou definicí je možné riziko určit
podle vztahu
.

(2)

D(uO) je funkce následků, u je kvantifikátor události závislý na
vektoru opatření a rozhodnutí O (výška ochranné hráze podél toku,
včasná evakuace apod.), který ovlivňuje následky extrémní události,
g(u) je hustota pravděpodobnosti výskytu události (scénáře nebezpečí)
s následky D(uO).
Pokud jsou důsledky povodní vyjádřitelné v diskrétní formě, pak
dílčí riziko RIi vyplývající z realizace i-tého scénáře nebezpečí lze
vypočítat podle vztahu
(3)
Potom pro celkové riziko RI z realizace n statisticky nezávislých
scénářů nebezpečí platí
,

(4)

kde Pi je roční pravděpodobnost výskytu i-tého scénáře nebezpečí
(doba trvání T=1 rok).

(5)

3. Předběžné vyhodnocení povodňových rizik
Stěžejním cílem předběžného vyhodnocení povodňových rizik
bylo vybrat na základě co nejširšího plošného posouzení povodněmi ohrožených území takové oblasti, kde jsou povodňová rizika
významná a pro které je žádoucí a současně i reálně možné v průbě-
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hu šesti let platnosti prvních plánů oblastí povodí, tj. do roku 2015,
připravit plány pro zvládání povodňových rizik, a to na základě
zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik.
Vedle schopnosti postihnout hodnocením co největší část území
státu, kde mohou existovat povodňová rizika, je tedy podstatným
požadavkem na použitou metodiku nabídnout co nejobjektivnější
kritéria pro stanovení významnosti rizik při potřebě porovnat
i oblasti s velmi rozdílnými podmínkami fyzicko-geografickými,
s rozdílným využitím území a s výraznými rozdíly v míře ohrožení
povodňovým nebezpečím.
Z uvedeného vyplývá, že základní otázkou pro nastartování procesu
předběžného vyhodnocení povodňových rizik je exaktní vymezení
obsahu sousloví „významné povodňové riziko“. Uvedená Směrnice
2007/60/ES vyžaduje, aby tento proces byl založen na dostupných
nebo snadno odvoditelných informacích a aby byl opakovatelný
v šestiletých plánovacích cyklech. Současně ponechává definici
„významnosti“ na každém z členských států EU.
K předběžnému vyhodnocení povodňových rizik v České republice
byly použity zásadně standardně zpracovávané databáze poskytující
podklady zejména o lokalizaci a prostorovém vymezení dále uvedených prvků a způsobů využití území, případně informace využitelné
pro posouzení nebo vyhodnocení následků, ke kterým by mohlo
docházet při zasažení příslušných objektů povodněmi. Jednalo se
zejména o následující podkladové informační zdroje především ve
formě databází GIS:
 vymezení záplavových území pro standardně zpracovávané povodňové situace z regionálních srážek pro průtoky s dobou opakování
5, 20 a 100 let, příp. jiné, databáze DIBAVOD (správce VÚV TGM,
v.v.i.);
 počty trvale bydlících osob lokalizované podle adresných bodů
budov, geodatabáze Registr sčítacích obvodů (ČSÚ), prvky geodatabáze ZABAGED – Budova, blok budov a Katastrální území
(ČÚZaK);
 hodnota fixních aktiv (rok 2006) v územních jednotkách pro stanovení odhadu majetku dotčeného projevy povodňového nebezpečí
na zastavěných plochách a v dopravní infrastruktuře;
 vymezení zastavěných ploch podle druhu využití a lokalizace
silniční dopravní infrastruktury v databázích ZABAGED;
 lokalizace objektů, ve kterých se nakládá s nebezpečnými látkami
podléhajícími předpisům o integrované prevenci a omezování
znečištění (směrnice 96/61/ES a navazující předpisy) a které mohou
způsobit havarijní znečištění vod a životního prostředí při zasažení
středním scénářem povodňového nebezpečí (Q100). Databáze IRZ
(Integrovaný registr znečištění – CENIA), RPZZ (Registr průmyslových zdrojů znečištění – VÚV TGM, v.v.i.) a krizové plány těchto
objektů;
 lokalizace kulturních a historických památek (databáze Národního památkového ústavu – NPÚ) s doprovodnými informacemi
o závažnosti jejich ohrožení záplavovou vodou středním scénářem
povodňového nebezpečí (Q100).

3.1 Přípravné vyhodnocení povodňových rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik bylo založeno na
využití dvou základních hledisek, podle kterých lze dopad povodňového nebezpečí kvantifikovat. Kvantitativní vyjádření parametrů
základních hledisek předběžného vyhodnocení povodňového rizika,
které je založeno na definici rizika (viz kap. 2), bylo provedeno pro
jednotlivé scénáře povodňového nebezpečí.
Základními hledisky pro výběr oblastí s významným povodňovým
rizikem byly zvoleny:
• počet obyvatel pravděpodobně dotčených povodňovým nebezpečím
v záplavových územích, podle všech dostupných scénářů nebezpečí
(zejména Q5, Q20, Q100), v průměru za rok (obr. 1);
• hodnota majetku na zastavěných plochách a příslušejícího do silniční dopravní infrastruktury pravděpodobně dotčeného povodňovým
nebezpečím v záplavových územích, podle všech dostupných scénářů nebezpečí (zejména Q5, Q20, Q100), v průměru za rok (obr. 2).
Počet obyvatel a hodnota majetku (fixních aktiva) dotčené projevy
povodňového nebezpečí pro jednotlivé scénáře určité doby opakování
byly stanoveny jako průniky plochy příslušného záplavového území
pro průtok Qn, adresních bodů a ploch odpovídajícího typu zastavěného území v základní územní jednotce konkrétní obce. Při vyčíslení
hodnoty dotčeného majetku se předpokládalo v rámci správních jednotek, pro které ČSÚ byly poskytnuty údaje o hodnotě fixních aktiv,
jeho rovnoměrné rozložení na jednotku plochy zastavěného území ve
všech obcích příslušné správní jednotky.
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Pomocná hlediska sloužila k upřesnění rozsahu oblastí s významným
povodňovým rizikem, po jejich vymezení podle základních hledisek při
nastavení kritérií podle kap. 3.2. Jednalo se o následující údaje:
• povodňové ohrožení objektů, ve kterých se nakládá s nebezpečnými
látkami a mají proto potenciál způsobit havarijní znečištění vody
nebo životního prostředí při zasažení povodní Q100;
• povodňové ohrožení kulturních a historických památek při Q100;
Za povodňové ohrožení zmíněných objektů se považoval stav, kdy
byla indikována lokalizace některého objektu v ploše záplavového
území pro průtok Q100 a současně bylo z podkladových informací o objektech patrné, že zasažením objektu rozlivem může dojít
k ohrožení vod nebezpečnými látkami nebo k ohrožení památkově
chráněného objektu.
• Odhad zvětšeného rozsahu ohrožení území scénářem extrémního
povodňového nebezpečí – Q500.

3.2 Vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem

K vlastnímu vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem
bylo na základě testovacích analýz doporučeno použít pro základní
hlediska toto nastavení kritérií:
• počet obyvatel dotčených povodňovým nebezpečím ≥ 25 obyv./rok,
• hodnota dotčených fixních aktiv povodňovým nebezpečím ≥ 70 mil.
Kč/rok,
přičemž do výběru jsou zahrnuty všechny základní územní jednotky (ZÚJ) měst a obcí, ve kterých je naplněna alespoň jedna z podmínek kombinovaného kritéria. Za oblast s významným povodňovým
rizikem je považován úsek hlavního toku vymezený ZÚJ, kde bylo
naplněno a překročeno uvedené kritérium (obr. 3). V případě, že
vybrané základní územní jednotky spolu nesousedí, byly v mnoha
případech spojeny vymezené úseky do jednoho souvislejšího úseku
toku buď na základě vyhodnocení pomocných hledisek, nebo s ohledem na praktickou řešitelnost hydrologických souvislostí. Ukázalo se,
že je žádoucí provést i analýzu jednotlivých případů obcí, kde podle
vyhodnocení základních kritérií nebylo dosaženo hodnot zvolených
mezí (25 obyv./rok, 70 mil. Kč/rok majetku), jestli tato situace nenastala jako následek použitých zjednodušení.
Předpokládá se, že při následných aktualizacích předběžného
vyhodnocení povodňových rizik v šestiletých cyklech se nastavení
hodnot pro základní hlediska upraví, např. podle postupu realizace
plánu pro zvládání povodňových rizik přijatého v předchozím plánovacím cyklu.

3.3 Výstupy

Obr. 1. Trvale bydlící osoby dotčené povodňovým nebezpečím
v průměru za rok

Obr. 2. Hodnota majetku (fixních aktiv) dotčená povodňovým nebezpečím v průměru za rok [mil. Kč/rok]

Výsledkem analýz je vymezení úseků toků a také seznam obcí, u kterých jsou povodňová rizika předběžně vyhodnocena jako významná
a pro které budou následně zpracovávány mapy povodňového nebezpečí, mapy rizik a plány pro zvládání povodňových rizik v rámci
dalšího šestiletého cyklu příprav plánů povodí.
V době zpracování úlohy předběžného vyhodnocení povodňových rizik byly dostupné údaje vymezených záplavových území pro
10 890 km toků, což představuje cca 67 % tzv. významných vodních
toků (Vyhláška č. 178/2012 Sb.). Tab. 1 uvádí aktuální hodnoty parametrů základních hledisek předběžného vyhodnocení povodňového rizika
pro jeden ze scénářů povodňového nebezpečí na těchto tocích (Q100).
Z pohledu směrnice 2007/60/ES se jedná z hlediska četnosti výskytu
o reprezentanta středních situací (scénáře nebezpečí). Z dostupných
údajů vyplývá, že rozlivy jevů s pravděpodobností výskytu 1 % mohou
být dotčeny základní územní jednotky 3006 měst a obcí v ČR. Celkový
počet obyvatel v těchto obcích představuje 84% podíl obyvatel České
republiky. Hodnota majetku měst a obcí jejichž základní územní jednotka je dotčena rozlivy Q100 pak dosahuje 82 % hodnoty fixních aktiv
ČR za rok 2006. Jednotlivá hlediska nelze uplatnit na všechny z 3006
Obr. 3. Identifikace území s významným povodňovým rizikem na záklaměst a obcí, neboť obytné budovy jsou dotčeny rozlivy v 1819 obcích,
dě kombinovaného kritéria 25 a více obyvatel anebo 70 a více mil. Kč
komunikace v 2813 případech a zastavěné plochy pak v 2490 městech
hodnoty majetku dotčených povodňovým nebezpečím v průměru za rok
a obcích. Existuje také nezanedbatelná množina měst a obcí, pro které
(označené černě – celkem 308 základních územních jednotek)
není vyhodnoceno žádné ze zvolených hledisek, protože rozlivem byla dotčena „pouze“
Tab. 1. Hodnoty parametrů základních hledisek předběžného vyhodnocení povodňového
zemědělská či lesní půda v jejich ZÚJ.
rizika pro rozlivy s dobou opakování 100 let
Hlavním výstupem je přehledná mapa
oblastí povodí v České republice s vyznačenýTrvale bydlící Komunikace Zastavěné
Hodnota majetku
mi úseky toků, které byly vyhodnoceny jako
osoby
[km]
plochy
[mil. Kč]
oblasti s významným povodňovým rizikem
[ha]
rok 2006
(obr. 4).
Celkem za ČR
10 160 406
388 950
185 091
12 416 936
Celková délka úseků významných vodCelkem v obcích dotčených
8 555 378
246 877
137 643
10 140 261
ních toků v oblastech, kde bylo vyhodnorozlivem Q100
ceno povodňové riziko jako významné, činí
Dotčeno rozlivem Q100
396 864
11 074
11 145
746 278
2 965 km.
Podíl v dotčených obcích [%] 4,64
4,47
8,10
7,36
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Obr. 4. Úseky toků definující oblasti s významným povodňovým
rizikem

Obr. 5. Příklad mapy hloubek a rychlostí na podkladu 1D hydrodynamického modelu pro scénář Q100 (Ivančice)

4. Postupy vyjádření povodňových rizik v záplavových
územích
Posuzování míry povodňového nebezpečí, vyjádření povodňového
rizika a výše možných škod patří k velmi aktuálním problémům nejen
ve vodním hospodářství. Směrnice 2007/60/ES ukládá členským státům pevnými časovými termíny povinnost postupně na jejich území
vyhodnotit povodňové nebezpečí, riziko a tato vyhodnocení zpracovat
do formy příslušného mapového vyjádření.
Hlavním cílem vytvořené metodiky tvorby map povodňového
nebezpečí a povodňových rizik [8] patří poskytnutí podkladů pro
kvalifikované rozhodování o využití území v rámci územního plánování i o potřebách a rozsahu opatření proti vzniku povodňových
škod. Součástí analýzy by mělo být i členění inundačních území podle
stupně povodňového rizika a stanovení priorit pro aplikaci protipovodňových opatření. Metodika představuje určité schéma postupů
zaměřených na povodněmi ohrožená území. Jednotlivé pracovní fáze
uvozují následující tři klíčové pojmy.
Povodňové nebezpečí – charakterizuje stav s potenciálem způsobit
nežádoucí následky (povodňové škody) v záplavovém území. Povodňové nebezpečí lze definovat také jako „hrozbu“ události (povodně),
která vyvolá např. ztráty na lidských životech, škody na majetku,
přírodě a krajině. Kvantifikace povodňového nebezpečí se provádí
na základě hodnot charakteristik průběhu povodně.
Zranitelnost území – vlastnost území, která se projevuje jeho
náchylností k poškození a škodám v důsledku malé odolnosti vůči
extrémnímu zatížení povodní, tj. v důsledku tzv. expozice.
Pojem povodňové riziko, jehož podrobná definice je uvedena v kap.
2, vyjadřuje syntézu účinků povodňového nebezpečí, zranitelnosti
a expozice.

Obr. 6. Příklad mapy rychlostí na základě výsledků 2D hydrodynamického modelu pro scénář Q100 (Břeclav [11])

4.1 Charakteristiky průběhu povodně

Povodňové nebezpečí je vyjádřeno tzv. charakteristikami průběhu povodně pro zvolené scénáře povodňového nebezpečí. Jedná
se o rozsahy rozlivů, hloubky zaplavení a rychlosti proudění vody.
Podstatou vyjádření povodňového nebezpečí je určení prostorového
rozdělení zmíněných charakteristik a jejich zpracování do podoby
tzv. map povodňového nebezpečí pro jevy s dobou opakování 5, 20,
100 a 500 let.
V současné době je k dispozici více platforem programového vybavení, které umožňují efektivní hydraulické modelování či prostorové
analýzy. Výsledné datové sady mají různý formát i přesnost a metodika
nabízí odpovídající formy vizualizace výstupů (obr. 5 a 6)

4.2 Metoda matice rizika

Hodnocení povodňového ohrožení a povodňového rizika záplavových území je prováděno pomocí tzv. metody matice rizika. Jedná
se o jeden z nejjednodušších postupů pro hodnocení potenciálního ohrožení a rizika v záplavových územích. Metoda nevyžaduje
kvantitativní odhad škody způsobené vybřežením vody z koryta, ale
vyjadřuje povodňové riziko pomocí tzv. škálování.
Postup metody spočívá v následujících krocích:
• kvantifikace povodňového nebezpečí – výpočet intenzity povodně
(obr. 7);
• stanovení povodňového ohrožení pomocí matice rizika (obr. 8);
• určení ploch s nepřijatelným rizikem.
Vstupními daty jsou výsledky hydraulického modelování: hloubka
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Obr. 7. Stanovení intenzity povodně IPi

vody a rychlost proudění pro scénáře s dobou opakováni 5, 20, 100
a 500 let.
Další důležitou veličinou je intenzita povodně (IP), která představuje měřítko ničivosti povodně a je definována jako funkce hloubky
vody h [m] a rychlosti vody v [m/s].
Výpočet IP je třeba provést pro všechny sledované scénáře povodňového nebezpečí (standardně pro dobu opakování 5, 20, 100 a 500
let). Výsledkem výpočtů jsou rastrová data, ve kterých každá buňka
rastru obsahuje údaj o intenzitě povodně IP pro jednotlivé povodňové
scénáře (obr. 7).
Povodňové ohrožení Ri pro i-tý povodňový scénář odpovídající
kulminačnímu průtoku s dobou opakování Ni let s pravděpodobností
překročení pi je možné stanovit dvěma způsoby: a) klasifikací pomocí
matice rizika; b) pomocí výpočtového algoritmu (obr. 8).
V dalším kroku se provádí vyhodnocení maximální hodnoty
ohrožení R pro jednotlivé dílčí ohrožení Ri odpovídající i-tým scé-
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Tab. 2. Míry přijatelného rizika
Přijatelné riziko
Vysoké (červená)
Střední (modrá)
Nízké (oranžová)

Kategorie zranitelnosti území
Lesy, zemědělská půda, zeleň
Sport a hromadná rekreace
Bydlení, Smíšené plochy, Občanská vybavenost,
Technická a dopravní infrastruktura, Výrobní plochy
a sklady

nářům nebezpečí (průchodu N-letého kulminačního průtoku) dle
vztahu
,

(6)

kde n značí počet hodnocených (vstupujících) scénářů povodňového nebezpečí.
Výsledkem je jedna rastrová vrstva obsahující maximální hodnoty
ohrožení R ve studovaném území. Výsledné maximální hodnoty
ohrožení se zobrazují pomocí barevné škály do mapy ohrožení
(obr. 9). Záplavové území je tak rozčleněno z hlediska povodňového
ohrožení.
Toto členění umožňuje posouzení vhodnosti stávajícího nebo budoucího funkčního využití ploch a doporučení na omezení případných
aktivit na plochách v záplavovém území s vyšší mírou ohrožení.
Finální povodňové riziko se stanovuje průnikem informací o povodňovém ohrožení a zranitelnosti území. Jak uvádí tab. 2, jsou pro
jednotlivé kategorie zranitelnosti území (způsobu užívání) v metodice
stanoveny míry přijatelného rizika.
Výsledné mapy povodňového rizika zobrazují plochy jednotlivých
kategorií využití území, u kterých je překročena míra tohoto přijatelného rizika (obr. 10). Uvnitř každé takové plochy jsou vyznačeny
dosažené hodnoty ohrožení, v barevné škále odpovídající tab. 2.
U těchto ploch je nutné další podrobnější posouzení jejich „rizikovosti“ z hlediska zvládání rizika, což představuje snížení rizika na
přijatelnou míru.

5. Vyjádření povodňových rizik vyplývajících
z nebezpečí přívalových srážek v ČR
Problémem a současně charakteristikou
povodní, pro které jsou příčinnými srážkami
krátkodobé přívalové deště, je jejich nahodilost a tedy vysoká extremita z pohledu
pravděpodobnostního vyjádření výskytu. Dalšími charakteristikami povodní z přívalových
srážek jsou: možnost výskytu teoreticky na
celém území státu, prakticky velmi omezená
nebo málo přesná časoprostorová předpověď
vypadnutí příčinných srážek, lokální rozsah
důsledků zesilovaný nesprávnými způsoby
užívání území apod.
Vlastní vymezení území, která jsou
ohrožená povodněmi z přívalových srážek,
pomocí postupu identifikace ploch rozhodujících z hlediska tvorby povrchového
odtoku s nepříznivými účinky pro zastavěné
části obcí [6] je úlohou, která obecně vyžaduje
kombinaci více přístupů. Limitujícím faktorem je dostupnost využitelných dat pro
celé území ČR. Zmíněný metodický postup
byl vyvíjen a ověřován v podmínkách povodí Luhy a Jičínky, pravostranných přítoků
Odry. Jedná se o lokality, které byly nejvíce
postiženy projevy povodní v červnu 2009.
Tvorba a následné ověřování postupu identifikace ploch rozhodujících z hlediska tvorby
soustředěného povrchového odtoku a transportu splavenin ohrožujících zastavěné území
obcí a následné stanovení tzv. kritických bodů
vyžadovaly přípravu řady datových podkladů
odpovídajícího rozsahu.
Základním celorepublikově dostupným
podkladem pro tvorbu digitálního modelu
terénu je výškopis a polohopis základní báze
geografických dat (ZABAGED), tj. digitální
topografický model integrující prostorovou
složku vektorové grafiky s topografickými
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Obr. 8. Stanovení povodňového ohrožení Ri

Obr. 9. Příklad mapy ohrožení s vyznačením hranic rozlivů (Břeclav
[11])

Obr. 10. Příklad mapy rizik (Břeclav [11])
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relacemi objektů a složku atributovou, obsahující popisy a další
informace o objektech. Výškopisná složka vybavená vektorovým
souborem vrstevnic umožňuje vytvářet účelově digitální model
terénu. Analýzy základních hydrologických poměrů využívají údaje
digitální databáze vod (DIBAVOD). Jedná se zejména o informace
týkající se hydrografické sítě vodních toků, orografických rozvodnic
a jejich povodí, lokalizace vodních nádrží a dále databáze obsahuje
geografické vymezení rozlivů povodní s dobami opakování 5, 20, 100
let na úsecích tzv. významných vodních toků.
Přehled dalších vstupních podkladů pro hodnocení povodí:
• hranice intravilánů obcí, hranice katastrálních území (KÚ),
• ortofotomapy – (zdroj CENIA),
• CORINE land cover (2006) – databáze krajinného pokryvu.

Na základě šetření na modelových povodích, kde byly zjištěny
škody i z ploch povodí se zastoupením orné půdy nižším než 40%,
případně ploch zcela zalesněných, byl výběr provedený podle kritérií
K1 až K3 rozšířen o kritické body s velikostí přispívající plochy od
1 km2 výše a současně s průměrným sklonem od 5% výše:
• K1A. 	 velikost přispívající plochy 		
1,0 – 10,0 km2,
• K2A. 	 průměrný sklon přispívající plochy 	 ≥ 5%.
Vedle uvedených kritérií byl uvažován další tzv. ukazatel kritických
podmínek vzniku negativních projevů povodní z přívalových srážek,
vyjadřující pro konkrétní přispívající plochy kombinace fyzicko-geografických podmínek, způsobů využití území, regionálních rozdílů
krajinného pokryvu a potenciálního výskytu srážek extrémních hodnot (ve vazbě na synoptické podmínky).

5.1 Pracovní postup

5.2 Výstupy

Z hydrologicky korektního digitálního modelu terénu (DMT)
vytvořeného interpolační metodou na základě vrstevnic ZABAGED je
odvozena tzv. mapa směrů odtoku. Následně se provede pomocí hydrologického nástroje ArcGIS (funkce flow accumulation) generování
akumulace odtoku a následné odvození hydrografické mikrosítě drah
soustředěného povrchového odtoku (DSO) v závislosti na velikosti
přispívající plochy.
V místech, kde vygenerované linie drah soustředěného odtoku
vnikají do zastavěné části obcí, jsou stanoveny tzv. kritické body (KB).
Kritický bod je určen průsečíkem dané hranice zastavěného území
obce (intravilánu) s linií dráhy soustředného odtoku s velikostí přispívající plochy ≥ 0,3 km2. Z hlediska plošného rozsahu příčinného
jevu přívalových srážek a primárně lokálních důsledků následných
povodní se dále uvažují ty kritické body, jejichž přispívající plocha
nepřesáhne velikost rozlohy 10 km2.
K identifikovaným KB jsou v prostředí ArcGIS na základě DMT
s využitím hydrologických nástrojů ArcGIS (nadstavba ArcHydro)
generovány polygony sběrných ploch – rozvodnice.
Charakteristikami KB jsou klíčové atributy. Zvoleny byly základní
fyzicko-geografické charakteristiky sběrných ploch KB. Vedle výměry
jsou s využitím zonální statistiky posuzovány sklonitostní poměry,
kdy pro jednotlivé sběrné plochy KB je stanoven průměrný sklon.
Faktorem s významným vlivem na možné dopady povodní z přívalových srážek je způsob využití území. K jeho určení lze s dostatečnou
přesností použít databázi krajinného pokryvu CORINE land cover, na
základě které bylo určeno pro každou přispívající (sběrnou) plochu
procentické zastoupení orné půdy.
Z podrobných analýz vyplynulo, že rozhodující pro identifikaci
problematických lokalit ve vztahu k přívalovým srážkám jsou následující charakteristiky: velikost přispívající ploch, průměrný sklon,
podíl orné půdy. K výběru pak kritických lokalit (kritické body) byla
doporučena kombinovaná kritéria:
• K1
velikost přispívající plochy 		
0,3–10,0 km2,
• K2
průměrný sklon přispívající plochy 	 ≥ 3,5 %,
• K3
podíl plochy orné půdy v povodí 	
≥ 40 %.

V rámci České republiky bylo identifikováno podle uvedených kritérií celkem 9 261 kritických bodů (obr. 11). Grafické výstupy plošné
lokalizace KB s příslušností na jednotlivé obce a KÚ jsou připraveny
k využití zejména pro potřeby obecních úřadů potenciálně dotčených
obcí. Další aplikace výsledků se očekává pro účely návrhů úprav
systémů protipovodňové ochrany ve vazbě na zpracování územně
plánovacích dokumentací. Připravené údaje agregované po správních
celcích velikosti okresů mohou být také využity pozemkovými úřady
pro potřebu návrhu vodohospodářských a protierozních opatření
v rámci procesu pozemkových úprav.

6. Závěr
V oblasti povodňové prevence, kam lze zařadit i přípravu metodických postupů, byly provedeny zásadní kroky. Vypracováním objektivního postupu a vymezením oblastí s významným povodňovým
rizikem pro podmínky České republiky, bylo definováno zadání pro
následné práce na tvorbě podkladů pro výsledné vyjádření povodňových rizik. Bude se jednat o velice důležité podklady a informace,
zejména ve fázi rozhodování o případných protipovodňových opatřeních. Klíčovou úlohou bude posouzení jejich efektivnosti z hlediska
snížení rizika povodní. Tímto způsobem bude dosaženo optimalizace
využívání veřejných prostředků na zajišťování celostátně nebo regionálně srovnatelné standardní úrovně povodňové ochrany. Předběžné
vyhodnocení povodňových rizik a výběr oblastí s významným povodňovým rizikem se budou následně revidovat a aktualizovat v rámci
šestiletého cyklu procesu plánování v oblasti vod.
Výsledky šetření počtů trvale bydlících osob, popř. bytů, zastavěných ploch atd. dotčených povodní v ohrožených oblastech ukazují,
že ohrožení povodňovým nebezpečím z rozlivů vodních toků se týká
(pro střední scénář nebezpečí) méně než 5 % obyvatel ČR a cca 7 %
hodnoty nemovitého i movitého majetku, který se nachází v záplavových územích. Uvedené souhrnné údaje jsou užitečné zejména
v diskusi, která je vedena nad tématem stanovení standardu ochrany
před negativními účinky povodní jako segmentu veřejných služeb
v ČR. Údaje zjištěné pomocí analýz na dostupných datech na národní
úrovni mohou přispět k doplnění argumentů, jak lépe a spravedlivě
nastavit motivační prostředí v problematice povodňové prevence v ČR
a pro její financování.
Příspěvkem k řešení problematiky povodní z přívalových srážek je
návrh postupů vizualizace stupně potenciálních dopadů tohoto typu
povodňového nebezpečí a umožnění semikvantitativního vyjádření
míry rizik pro zastavěná území obcí. Základním principem navrženého postupu je identifikace tzv. kritických bodů (KB) a ploch rozhodujících z hlediska tvorby soustředěného povrchového odtoku z přívalových srážek, s nepříznivými účinky pro zastavěné části obcí. Jedná se
o přístup, který vymezuje kritická místa v rámci celé ČR jako výchozí
materiál pro hledání vhodné „národní“ strategie vedoucí ke zmírnění
dopadů. Obdobně jako v případě map povodňového nebezpečí a rizik
v záplavových územích významných vodních toků lze lokalizace KB
využít zejména při tvorbě povodňových a krizových plánů a při návrzích dalších opatření. Výstupy pořízené podle navrženého postupu
znamenají užitečné informace také zpracovatelům územně plánovacích dokumentací, pozemkových úprav a plánů povodí.
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Assessment of flood risk (Drbal, K.)
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In the process of implementation of the EU Directive 2007/60/ES
into the conditions of the Czech Republic, during the stage of the
preliminary risk assessment, delimitation of areas with significant
flood risk was carried out. In these areas expression parameters flood hazard with the consequent risks to specialized maps is already
underway. These activities, which are provided by administrators
of river basins through projects funded by the OPŽP, represent more
detailed information on flood hazard and flood risk in flood areas,
respectively. in flood plains for nearly 3000 km stretches on major
rivers. To assess the degree of threat in urban areas during the preliminary risk assessment, the stream precipitation flooding is method
of identification of the critical points that was used. Aim of this paper
is to introduce the principles of procedures currently used to define
areas with significant flood risk. At the same time the method will
be presented which are recommended by professionals for the first
time in the Methodology of the creation of flood hazard maps and
flood risk, Bulletin of the Ministry of Environment No. 4/2010.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. listopadu
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

ASLAB – Dvacet let sloužíme laboratořím
Roman Dvořák
V letošním roce si připomínáme již dvacátý
rok působení ASLAB – Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří. ASLAB pod
označením „Akreditační středisko laboratoří
pro rozbory vod“ byl zřízen jako samostatný
útvar při Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka ministrem životního
prostředí dne 31. 12. 1991.
Středisko ASLAB je pověřeno samostatnou
působností při posuzování odborné způsobilosti laboratoří v systému kvality dle ČSN EN
ISO/IEC 17 025:2005, při organizování mezilaboratorních porovnávání zkoušek (MPZ)
respektive zkoušek způsobilosti (ZZ) v oblasti
životního prostředí a od roku 2003 i výkonem
funkce Národního inspekčního orgánu správné laboratorní praxe v oblasti chemických
látek (SLP). Uvedené činnosti provádí ASLAB
na základě aktuálního pověření Ministerstva
životního prostředí jako samostatná sekce
Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G.
Masaryka, veřejné výzkumné instituce.
Udělení Osvědčení o správné činnosti laboratoře, které je výsledkem posuzování laboratoře
střediskem ASLAB podle ČSN EN ISO/IEC 17
025:2005 – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, je
jednou z podmínek splnění požadavků zákona
č. 254/2001 Sb. ve znění zákona č. 150/2010
Sb. („vodní zákon“) a příslušných prováděcích
legislativních předpisů pro oprávněné laboratoře. Do 31. 5. 2012 byla příslušným prováděcím předpisem vodního zákona vyhláška č.
293/2002 o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
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Platným prováděcím předpisem k zákonu
č. 150/2010 Sb. je od 1. 6. 2012 vyhláška č.
123/2012 Sb. o poplatcích za vypouštění
odpadních vod do vod povrchových, která
definuje požadavky na způsobilost oprávněných laboratoří pro rozbory odpadních vod
a provádění odběrů vzorků, které se prokazují
mimo jiné udělením Osvědčení o správné
činnosti laboratoře.
Osvědčení o správné činnosti laboratoře je
také jedním z nezbytných předpokladů splnění
podmínek zákona o ochraně veřejného zdraví
č. 258/2000 Sb. v aktuálním znění týkajících
se způsobilosti laboratoří pro rozbory a odběry
vzorků pitné vody a vody ke koupání.
Funkci Národního inspekčního orgánu SLP
upravuje zákon č. 350/2011 Sb. a vyhláška č.
163/2012 Sb.
ASLAB striktně dodržoval a dodržuje platnou legislativu České republiky při veškerých
svých aktivitách, kterými je pověřen ústředním orgánem státní správy. Vzhledem ke
skutečnosti, že mezi posuzovanými subjekty
jsou i pracoviště z oblasti jaderné bezpečnosti,
bezpečnosti chemických látek a chemických
směsí s ohledem na zdraví člověka a životní
prostředí, chemických průmyslových komplexů či ochrany obyvatelstva, je důsledné
dodržování platné legislativy zcela nezbytné,
a to nejen z úzkého pohledu pouze jediného systému kvality. V některých oblastech
svých aktivit je ASLAB vázán legislativou,
která výrazně překračuje legislativu národní
či legislativu EU. Při dodržování zásad SLP,
které jsou koncipovány pro všechny členské

státy OECD, ASLAB musí splňovat legislativní
rámec vytvořený a akceptovaný těmito státy.
V oblasti posuzování způsobilosti laboratoří
dle ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005 – Všeobecné
požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, kladou zástupci ASLAB
stejně jako jeho externí posuzovatelé důraz
na rovnováhu formy i obsahu.
Důležitým prvkem v procesu posuzování
ASLAB je snaha o vyžadování důležitých procesních a odborných činností posuzovaných
laboratoří a využívání odborných znalostí
v provozu v závislosti na platné legislativě
a aktuálních normativních dokumentech.
Výsledkem je nejen proces unifikace způsobilosti posuzovaných laboratoří, ale zároveň
i dlouhodobý faktický a dokumentovatelný
odborný růst, který je patrný z výsledků jejich
každodenní praktické činnosti a není pouhým
deklarativním gestem prezentovaným orgánu
provádějícímu posuzování.
Tento přístup ze strany ASLAB společně
s ochotou vycházet vstříc posuzovaným subjektům při řešení některých nestandardních
odborných problémů a časovou flexibilitou
zástupců ASLAB přináší dlouhodobě velmi
příznivé reakce mezi laboratořemi působícími
v oblasti životního prostředí.
Ve své budoucí činnosti chce ASLAB
navázat na vše dobré, čeho od svého založení
dosáhl, a nadále přispívat k vysoké úrovni
kvality zkušebních laboratoří, k čemuž byl
před 20 lety zřízen.
Ing. Roman Dvořák
vedoucí ASLAB
Roman_Dvorak@vuv.cz
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Vsakování potřebné,
ale nevymahatelné
O potřebě rozumně hospodařit se srážkovými vodami spadlými
na zemský povrch dnes pochybuje málokdo. Neustálý nárůst podílu
zastavěné a ostatní plochy (viz tab. 1) převážně na úkor zemědělské
půdy, respektive nárůst podílu zastavěné plochy vůči ostatní, vede
nejen k významnému zhoršení mikroklimatických podmínek a snížení
ekologické stability [1], ale má také za následek zmenšování infiltračních území, což se projevuje na obecném poklesu hladiny podzemní
vody a snižování využitelné vydatnosti vodních zdrojů. Druhým
negativním důsledkem těchto změn je snižování retenční schopnosti
krajiny, která je velmi důležitá při ochraně proti povodním.
Tab. 1. Vývoj environmentálních charakteristik české krajiny [1]
Struktura pozemkového fondu
Výměra území celé ČR v km2
Zastavěné + ostatní plochy
Lesní půda
Vodní plochy
Zemědělská půda

1927
78870
4144
23530
246
50950

Výměra v km2
1976
1991
78870
78868
6890
8145
26130
26293
1410
1581
44440
42849

2010
78865
8325
26574
1631
42335

Jedním z řešení současného stavu je prosazování koncepce přírodě
blízkého hospodaření se srážkovými vodami [2], jehož důležitým
článkem je vsakování srážkových vod do horninového prostředí. Při
zpracování územních plánů, respektive při vydávání územních rozhodnutí a stavebních povolení, je nutné brát tyto skutečnosti na zřetel.
Jednotliví účastníci stavebního řízení však mohou mít na vsakování
pohled až diametrálně odlišný. Na jedné straně všem srozumitelné
požadavky na ochranu přírody, zjednodušeně formulované v legislativě, na druhé straně ekonomické zájmy investora stavby. Na jedné
straně státní správa striktně vyžadující dodržování platných předpisů,
na druhé straně zájmy provozovatelů kanalizačních sítí a správců
povodí. Na jedné straně obchodní zájmy dodavatelů vsakovacích
prefabrikátů, na druhé straně hygienická bezpečnost jímacích zdrojů
podzemní vody. Tlak, který při rozhodovacím řízení vzniká, často
přináší účelové interpretace rádoby odborných dat o vsakovacích
poměrech zájmové lokality, jejichž interpretace bývá komplikovaná
i pro odborníky. Na samotný institut vsakování srážkových vod si
investoři, projektanti i státní správa již přivykly. Naopak dnes často
převládá dojem, že vsakování je na lokalitě téměř vymahatelné, ať již
legislativně či technologickým pokrokem. Není tomu tak (viz obr. 2).
S trochou „cílkovské“ poetiky si musíme stále připomínat, že je vždy
nezbytné se konkrétní lokality formou kvalifikovaného průzkumu
zeptat, zdali nám takový způsob hospodaření se srážkovými vodami
dovolí.

Historie implementace vsakování do legislativy
Pojem vsakování se v devadesátých letech objevil ve Vyhlášce hl.
m. Prahy č. 26/1999, o obecných technických požadavcích na výstavbu

Obr. 1. Vrtné jádro – fosilně zvětralé břidlice (Uhříněves)
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v hlavním městě Praze, kde bylo v čl. 11, odstavci 7 stanoveno, že stavby musí být napojeny na veřejnou dešťovou nebo jednotnou kanalizaci,
pokud nelze dešťové vody likvidovat jinak, tj. přednostně vsakem, popř.
akumulací nebo odvedením do vodního toku.
V první dekádě tohoto století tlak na přírodě blízké hospodaření se
srážkovými vodami a s ním spojený rozvoj vsakovacích technologií
vyústil v zakotvení obecných požadavků na realizaci vsakování do
legislativního rámce. Potřeba vsakování se objevila jednak v Zákonu
254/2011 Sb. (vodní zákon), jednak v prováděcích vyhláškách k Zákonu 183/2006 Sb. (stavební zákon).
Zákon 254/2001 Sb. v § 5 říká, že při provádění staveb nebo jejich
změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou
a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních
vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických
srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v souladu se stavebním
zákonem. Stavební úřad nesmí bez splnění těchto podmínek vydat
stavební povolení nebo rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo
rozhodnutí o povolení změn stavby před jejím dokončením, popřípadě
kolaudační souhlas ani rozhodnutí o změně užívání stavby.
Na tento požadavek zákona navazuje Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území č. 501/2006 Sb., která v § 20 vymezuje stavební pozemek tak, aby na něm bylo vyřešeno vsakování dešťových
vod nebo jejich zdržení na pozemku v kapacitě 20 mm denního úhrnu
srážek před jejich svedením do vodního toku či do kanalizace pro veřejnou potřebu jednotné či oddílné pro samostatný odvod dešťové vody do
veřejné dešťové nebo jednotné kanalizace. V § 21 pak vyhláška konstatuje, že vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení
je splněno, jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování
dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě samostatně
stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4,
v případě řadového rodinného domu a bytového domu 0,3.
V roce 2010 byly zahájeny práce na ČSN 75 90 10 Vsakovací zařízení
srážkových vod [3]. Norma, platná od 1.4. 2012, byla velmi dlouho
odbornou veřejností očekávána. Diskuse nad pojetím normy nakonec
trvaly více než rok. Během nich byla zavržena např. varianta založená
na převzetí německé normy ATV-A138, mimo jiné z důvodu odlišných
geologických poměrů v obou zemích. Výsledná podoba normy nakonec
představuje kompromis mezi teoretickými zastánci důrazné ochrany
kvality podzemní vody a „praktiky“, kteří přicházeli s poznatky získanými při řešení konkrétních, mnohdy „neřešitelných“ problémů v běžné
praxi. Norma stanoví hlavní zásady pro navrhování, výstavbu a následný provoz povrchových a podzemních vsakovacích zařízení. Součástí
normy jsou i pravidla geologického průzkumu pro vsakování, jako
specifického typu geologického průzkumu ve smyslu Zákona 62/1988
Sb. o geologických pracích. Hlavní zásady geologického průzkumu dle
ČSN 759010 můžeme shrnout do následujících bodů:
• norma není kuchařkou pro každého, průzkum dle normy může
provádět pouze osoba s odbornou způsobilostí, a to v oboru hydrogeologie nebo inženýrské geologie,
•	�������������������������������������������������������������
norma není ani vědeckou prací na téma „pohyb vody v nesaturované zóně“ ani na téma „hydrodynamické zkoušky“,
• norma zavádí nový koeficient, který hodnotí vsakovací schopnosti
horninového prostředí (kvsak), zároveň ale norma nepřináší žádná
zjednodušená hodnocení těchto schopností (např. typu kvsak = 1/2
koeficientu hydraulické vodivosti K apod.), naopak norma ukládá
zjišťovat vsakovací poměry pomocí terénních zkoušek přímo na
lokalitě,
• norma především přenáší veškerou zodpovědnost za hodnocení
vsakovacích poměrů, tj. zhodnocení všech ukazatelů ovlivňujících
vsakovací poměry, na odborně způsobilého geologa.
Požadavky na geologický průzkum dané normou by měly zajistit, aby
vsakovací poměry nemohly být hodnoceny účelově, ať již pozitivně,
nebo negativně. Dosavadní praxe již ale ukázala nedostatky normy, především při počátečním rozhodování o potřebném rozsahu průzkumu.
V původní verzi byl rozsah průzkumu navázán na stupeň projektové
přípravy, neboť je v praxi nereálné a svým způsobem i zbytečné požadovat podrobný geologický průzkum pro vsakování ve fázi projektu pro
dokumentaci k územnímu řízení. Bohužel bylo toto jemné členění na
základě neodborných připomínek z normy vypuštěno. V současné praxi
se toto obchází členěním podrobného průzkumu na etapy, což může
být jedna z cest revize normy, která bude nezbytná.
Posledním příspěvkem k tématu je TNV 759011 Hospodaření se
srážkovými vodami [4]. Mottem této normy je decentralizovaný
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Tab. 2. Výsledky vsakovacích zkoušek provedených v letech 2004 až 2011
lokalita
Kyje
Uhříněves
Přemyšlení I
Kbely I
Přemyšlení II
Zlatníky - Hodkovice I
Osnice II
Květnice
Praha 4 - Kunratice
Praha 15 - Hostivař
Zlatníky - Hodkovice II
Praha 8 - Karlín
Horní Počernice
Osnice I
Jirny II
Vinoř
Praha 9 - Letňany
Davle - Sloup
Jirny I
Praha 10 - Michle
Kbely II

počet
zk.
3
2
2
5
1
1
5
2
5
2
1
1
32
1
1
3
4
2
2
2
3

geologie
břidlice, fosilně zvětralá, paleozoikum
fosilně zvětralá břidlice, proterozoikum
štěrkovitý jíl, kvartér-neogén
slínovec (písčitý jíl), turon
zvětralý až navětralý pískovec, cenoman
písčitá hlína, písčitý jíl, kvartér
břidlice fosilně zvětralá, proterozoikum
jílovitý písek , kvartér
břidlice zvětralá, proterozoikum
zvětralá břidlice, paleozoikum
břidlice zvětralá, proterozoikum
hlinitý písek, kvartér
zvětralý až navětralý pískovec, cenoman
břidlice, navětralá, proterozoikum
zvětralý pískovec, cenoman
zvětralý až navětralý pískovec, cenoman
zvětralý až navětralý pískovec, cenoman
navětralé břidlice, proterozoikum
navětralý pískovec, cenoman
hlinitý štěrk, hlinitý písek, kvartér
zvětralý pískovec, cenoman

kvsak
min
1,2E-08
1,6E-08
6,1E-08
1,2E-07

max
5,7E-08
5,4E-09
9,2E-08
2,3E-08
1,3E-07
1,4E-07

1,7E-07
1,7E-07
3,0E-07
5,0E-07

6,5E-08
4,2E-07
3,5E-06
1,7E-06
1,7E-06
1,8E-06

2,0E-06

4,3E-05
3,9E-06
4,4E-06

1,2E-05
1,3E-05
4,1E-05
9,5E-05
1,2E-04
3,9E-04

1,5E-05
6,1E-05
4,9E-05
3,8E-05
1,4E-04
4,0E-04

hloubka
m p.t.
5–15
8
2–3
3–6
6
2
5–10
5
1,6–3
1,5–6
5
4
6
9
3
5–6,6
19–23
19
10
12
12

hladina
podz. vody
ano
ne
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano

délka zk.
hod
123
118
26
44
24
20
24
28
26
26
20
4
2
2
3
4
1
1
1
4
2

přechodné pásmo

způsob odvodnění území, tj. nezbytnost hospodařit se srážkovou
vodou co neblíže místu, kde spadne na zemský povrch, což je trend
ve světě patrný již několik dekád, u nás se k aplikaci přistupuje až
v posledních letech [2].

Interpretace terénních dat

přes cenomanské a turonské sedimenty až po kvartérní uloženiny.
Lokality jsou v tab. 2 seřazeny podle velikosti zjištěného koeficientu vsaku vzestupně, tj. vsakovací podmínky se v tabulce směrem
dolů zlepšují. Z tabulky je zřejmý značný rozdíl v délce zkoušek,
což zároveň ukazuje na vsakovací poměry lokality. Dlouhé zkoušky
s proměnnou hladinou vody (20 hod a více) ukazují již v průběhu

Od roku 2004 provedla společnost CHEMCOMEX Praha, a.s. několik desítek inženýrskogeologických a hydrogeologických průzkumů
jejichž součástí byla realizace vsakovacích zkoušek, zaměřených
vesměs na návrh podzemního vsakování. Metodika zkoušek se postupně vyvíjela, snahou bylo co nejvíce simulovat parametry budoucích
vsakovacích objektů, ať již jde o hloubku vsakování nebo množství
vsakované vody. V počátcích vsakovacích průzkumů byly zkoušky
prováděny primárně do nesaturované zóny, pokud ale nebylo zbytí
(nepropustné svrchní vrstvy), byly zkoušky pomocí vrtů realizovány
i do saturované zóny.
V tabulce 2 jsou shrnuty výsledky 80ti vsakovacích zkoušek provedených na 21 lokalitách v Praze a jejím nejbližším okolí. Vzhledem
k velké rozmanitosti geologie Prahy postihují zkoušky široké spektrum
horninového prostředí, od paleozoických a proterozoických břidlic,

Graf č. 1

Obr. 2. Vsakovací zkouška ve vrtu (Letňany)
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Graf č. 2
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Tab. 3. Orientační hodnocení vsakování do nesaturované zóny
lokalita

geologie

Uhříněves
Přemyšlení I
Přemyšlení II
Zlatníky - Hodkovice I
Květnice
Praha 15 - Hostivař
Praha 8 - Karlín
Horní Počernice
Jirny II
Vinoř

fosilně zvětralá břidlice, proterozoikum
štěrkovitý jíl, kvartér-neogén
zvětralý až navětralý pískovec, cenoman
písčitá hlína, písčitý jíl, kvartér
jílovitý písek, kvartér
zvětralá břidlice, paleozoikum
hlinitý písek, kvartér
zvětralý až navětralý pískovec, cenoman
zvětralý pískovec, cenoman
zvětralý až navětralý pískovec, cenoman

kvsak
min
1,6E-08
6,1E-08
1,3E-07
1,4E-07
1,7E-07
5,0E-07
1,8E-06
2,0E-06
4,4E-06
1,2E-05

max
5,4E-09
9,2E-08

hloubka
m p.t.

1,4E-07
4,2E-07
1,7E-06
1,8E-06
4,3E-05
4,4E-06
1,5E-05

8
2–3
6
2
5
1,5–6
4
6
3
5–6,6

Vsakovací podmínky málo příznivé až nepříznivé
Vsakovací podmínky příznivé

realizace na nepříznivé prostředí (graf č. 1), naopak krátké vsakovací
zkoušky s proměnnou hladinou vody (graf č. 2), respektive zkoušky
s ustálenou hladinou dle ČSN 759010 ukazují na příznivé prostředí
pro vsakování.
Dle výsledků zkoušek a vypočteného kvsak můžeme v tabulce vyčlenit jakési přechodné pásmo mezi nepříznivými a příznivými vsakovacími poměry lokality. Jedná se o hodnoty vsaku v rozmezí přibližně
kvsak = 1.10-6 až 1.10-7 m.s-1. Toto pásmo lze považovat za podmínečně
vhodné pouze pro vsakování ze zástavby individuálními RD. Vyšší
hodnoty kvsak představují prostředí, kde je reálné uvažovat o vsakování,
nižší hodnoty kvsak naopak vsakování vylučují.
Nelze ale opomenout, že více jak polovina lokalit uvedených
v tab. 2 zahrnovala vsakování do saturované zóny, což ale ČSN 759010
již nepřipouští. Pokud v tabulce ponecháme v souladu s normou
pouze vsakování do nesaturované zóny, získáme tabulku č. 3, která
přináší orientační představu o vsakovacích poměrech v Praze a okolí.
Přestože se nejedná o statisticky průkazný soubor dat, vyplývá z tohoto členění více méně obecně platný pohled na vsakovací poměry v ČR,
tj. příznivé vsakovací poměry můžeme očekávat maximálně na jedné
třetině zkoumaných lokalit. Geologicky se jedná především o zvětralé
křídové pískovce (např. sever Prahy), eventuelně fluviální terasové
uloženiny, pouze však vyšších teras, protože v případě údolních teras
bývá limitujícím faktorem mělko položená hladina podzemní vody.
Provedené průzkumné práce naznačují, že v ČR lze na nejběžnějších typech horninového prostředí obecně očekávat spíše málo
příznivé až nepříznivé vsakovací poměry. V této souvislosti je třeba
si uvědomit, že problematika vsakování srážkových vod se netýká
pouze horninového prostředí a jeho propustnosti, ale zahrnuje celou
škálu parametrů, které určují, je-li daný pozemek vhodný pro realizaci
vsakování srážkové vody. Jak ale získat hodnověrné, fundované a přitom finančně dostupné informace o možnostech aplikace vsakování
již v první fázi rozhodovacího procesu o stavebním záměru, ať již ve
fázi územního rozhodnutí nebo přímo v územním plánu? Jak zabránit
tomu, aby bylo vsakování z jakýchkoli důvodů na lokalitě vyžadováno,
aniž by bylo reálné?

Závěr

logických a urbanistických parametrů. Bez pořadí
důležitosti se jedná
o srážkové úhrny, Obr. 3. Vsakovací zkouška v kopané sondě
kvalitu srážek, typ (Ruzyně)
horninového podloží, typ a mocnost
kvartérního pokryvu, morfologii terénu, úroveň hladiny podzemní
vody, ochranná pásma jímacích zdrojů, koeficient vsaku horninového
prostředí, množství zastavěných ploch na km2 a další. Takto navržené
mapování by mělo být cíleno na potenciálně urbanisticky rozvíjené
oblasti a v případě digitalizace by vytvořilo komfortní službu jak státní
správě tak developerům a projekčním organizacím při rozhodování
o využití pozemků pro zástavbu. Jednalo by se o první krok, který
by naprosto nevhodné parcely ze vsakování vyloučil, pro ostatní by
navrhl přiměřený rozsah dalších průzkumných prací, realizovaných
dle ČSN 759010.
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Jednou z odpovědí na položenou otázku, jak pomoci státní správě
ale také investorům, architektům a projektantům, při prvotním hodnocení stavebních záměrů z hlediska hospodaření se srážkovými vodami, mohou být mapy vsakovacích poměrů. Jejich obdobou, v praxi
velmi využívanou, jsou inženýrskogeologické mapy, které vznikaly
od konce šedesátých let 20. století a které dle jednotné metodiky
hodnotily základové poměry hlavních sídelních celků v ČR. Dodnes
jsou inženýrskými geology hojně využívány především pro prvotní
hodnocení základových poměrů. Pokusy plošně hodnotit vsakovací
poměry zde již také byly. Na začátku devadesátých let 20. století byl
vytvořen autorský list mapy vsakovacích poměrů Prahy v měřítku
1:10000. Tento list zpracovali pro Útvar hlavního architekta RNDr. Jan
Král a RNDr. Miloslav Kleček ze společnosti K+K průzkum. Autoři
v mapovací činnosti dále pokračovali při tvorbě účelových map vsakovacích poměrů pro generely kanalizace. Není vyloučeno, že podobné
lokální mapování probíhalo i na jiných lokalitách.
Problém je, že doposud nebyla vytvořena jednotná metodika, jak
vhodnost či nevhodnost lokality pro vsakování posuzovat. Obecně
se musí jednat o kombinaci hydrologických, hydrochemických, geo-
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Možnosti predikce
přívalových povodní
Lucie Březková, Petr Novák, Milan Šálek, Petr Janál,
Hana Kyznarová, Petr Frolík
Klíčová slova
přívalová povodeň – přívalová srážka – předpověď průtoků – now
casting – srážkoodtokový model

Souhrn

Přívalové povodně byly ještě v nedávné době považovány za jev,
jehož přesné místo a dobu vzniku není možné předpovídat. S rozvojem meteorologických radarů však došlo rovněž k pokroku v oblasti
odhadů srážek odvozených z radarové odrazivosti a také v oblasti
nowcastingu srážek. S využitím těchto nástrojů lze za určitých
podmínek simulovat průběh přívalových povodní i lépe odhadnout
jejich potenciální vznik pomocí srážkoodtokových modelů. Příspěvek na příkladu vybraných případových studií demonstruje nejen
současné možnosti predikce přívalových povodní, ale poukazuje i na
problémy a nedostatky, které s řešenou problematikou souvisí.
u

Úvod
Povodně z přívalových srážek jsou specifickým přírodním jevem.
Jsou charakteristické prudkým vzestupem i následným rychlým poklesem hladin toků. Zasahují zpravidla malá povodí o velikosti několik
desítek km2, jejich ničivá síla však může mít katastrofální následky,
a to i z důvodu momentu překvapení, kdy obyvatelé zasažené obce
nejsou na příchod povodně nijak připraveni.
Český hydrometeorologický ústav (dále ČHMÚ) vydává v rámci
Systému integrované a výstražné služby v případě možnosti výskytu
přívalových srážek, které mohou následně vyvolat vznik přívalových
povodní, výstrahu, ve které upozorňuje na případná nebezpečí.
Výstraha může být vydána i několik hodin před výskytem povodně,
avšak specifikuje nanejvýš pouze okresy, které mohou být přívalovou
povodní zasaženy. V případě samotného výskytu přívalové povodně
pak ČHMÚ vydává tzv. informaci o výskytu nebezpečného jevu (INVJ),
kde je již lépe specifikována konkrétní lokalita. Tato zpráva je vydána pouze v případě, že ČHMÚ má k dispozici konkrétní informace
o výskytu povodně, např. na základě měření ve vodoměrné stanici.
Je třeba podotknout, že pozorovaných povodí je řádově méně než
nepozorovaných, o většině povodní tedy ČHMÚ nemůže informovat
včas. Význam vydání INVJ spočívá především v nutnosti informovat
o nebezpečí povodně obce níže po toku, pokud by došlo k selhání
místního varovného systému (obec zasažená povodní má povinnost
informovat níže položené obce v souladu s povodňovým plánem).
Na brněnském pracovišti ČHMÚ probíhá od roku 2005 výzkum
zabývající se možností predikce přívalových povodní na konkrétních
povodích pomocí srážkoodtokových modelů s využitím radarových
měření srážek a srážkového nowcastingu. První studie, simulující
operativní předpovědi extrémní povodně na Hodonínce z 16. 7. 2002
a povodně na Sloupském potoce z 26. 5. 2003, prokázaly, že některé
povodně lze předpovídat s předstihem několika málo desítek minut.
Série ničivých přívalových povodní, která zasáhla Českou republiku
v třetí dekádě června a počátkem července 2009, poukázala na nutnost
vyvinout nové nástroje pro předpověď přívalových povodní a jejich
nasazení do operativního provozu. ČHMÚ vytvořil nástroj Flash Flood
Guidence (FFG-CZ) inspirovaný americkým systémem FFG, kterým
operativně počítá nasycení půdy v rámci celé České republiky, výsledky jsou k dispozici veřejnosti na stránkách http://hydro.chmi.cz. Tento
nástroj umožňuje i výpočet odtoku ze zájmového povodí.
Problematika predikce přívalových povodní je velmi obtížně řešitelná, protože je zcela závislá na monitoringu a predikci konvektivních
srážek, kde chyba měření i předpovědi často dosahuje desítek procent.
Je tedy reálné nebezpečí, že budou vydány výstrahy i v případě, že
povodeň ve skutečnosti nenastane (tzv. falešné alarmy), a naopak
– skutečná povodeň nemusí být danými nástroji vůbec předpovězena.
Z důvodu vysoké nejistoty vstupních srážkových dat pro hydrologický model je vhodnější přistupovat k řešení predikce přívalových
povodní pravděpodobnostně, neboť deterministický přístup založený
na jednom srážkovém scénáři může podávat značně zkreslené a nedo-
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stačující výsledky. Navíc je zcela nezbytné důkladné školení uživatelů
produktu pravděpodobnostní předpovědi.
Příspěvek na příkladu vybraných případových studií demonstruje
nejen současné možnosti predikce přívalových povodní, ale poukazuje
i na problémy a nedostatky, které s řešenou problematikou souvisí,
přičemž využívá dostupná data a nástroje ČHMÚ. Povodni samozřejmě nelze nijak zabránit, ale v některých případech je možné ochránit
lidské životy, případně movitý majetek.

Metoda
Od roku 2002 jsou na ČHMÚ operativně počítány v hodinovém
kroku radarové odhady srážek získávané jako kombinace radarového
a srážkoměrného měření [1]. Od roku 2011 jsou veřejnosti k dispozici
i hodinové sumy počítané klouzavě v desetiminutovém kroku a desetiminutové srážkové sumy produkované systémem INCA [2]. Jako
předpovídané srážkové scénáře jsou použity všechny dostupné velmi
krátkodobé předpovědi srážek (tzv. nowcasting), které jsou na ČHMÚ
počítány (od roku 2003 COTREC [3], od roku 2008 CELLTRACK [4]
a od roku 2011 INCA). Pro výpočet srážkového nowcastingu slouží
jako vstupní radarová data nejen data z radarové sítě ČHMÚ, ale alternativně se využívají i radarová data poskytnutá okolními státy, která
bývají přesnější zejména v okrajových částech České republiky. Jako
doplňkový scénář je rovněž použita zjednodušená předpověď srážky
– tzv. perzistence, kdy se předpokládá, že aktuální srážka se nad povodím vyskytuje ve stejné intenzitě po dobu následující hodiny. Okrajovou variantou je potom nulová předpověď srážek, kdy spočítáme
minimální hodnotu odtoku v daném profilu (je to odtok pouze z dosud
naměřené srážky). Měřená i předpovídaná srážková data slouží jako
vstupní hodnoty pro srážkoodtokový model HYDROG [5]. Tento model
je v rámci ČHMÚ operativně využíván k predikci průtoků v povodí
Moravy a Odry na středně velkých a velkých povodích. Model lze
použít i pro výpočet odtoku z malých povodí, proto byl zvolen jako
testovací nástroj pro predikci povodní z přívalových srážek.
Na základě všech dostupných dat je spočítána opakovanou simulací hydrologickým modelem HYDROG množina průběhů průtoku
v zájmovém profilu, která je následně vyhodnocena jako pravděpodobnost překročení kulminačních průtoků během předpovídaného období
(předpokládá se zjednodušeně, že každá varianta může nastat se stejnou pravděpodobností). Nowcasting srážek se předpovídá maximálně
na 3 h dopředu (zbytek předpovídaného období uvažujeme nulovou
srážku), avšak z důvodu nutnosti simulovat celou povodňovou vlnu
se volí celková délka předpovídaného období vyšší, než je délka srážkového nowcastingu. Z čáry překročení předpovídaných kulminací
pak odečteme pravděpodobnost překročení limitního průtoku, která
na pozorovaných povodích odpovídá 3. stupni povodňové aktivity, na
nepozorovaných povodích pak obvykle průtoku s dobou opakování
5–10 let. Vzhledem k rychlému vývoji přívalových povodní jsou
předpovědi průtoků aktualizovány v kroku 5 minut v návaznosti na
pětiminutový krok radarových měření. Tento výpočet pravděpodobnosti překročení limitních průtoků je velmi zjednodušený a je třeba
ho do budoucna zpřesňovat – v současné době je prvotní snahou
využít v maximální míře všechny nástroje dostupné na ČHMÚ. Pokud
bychom například vyhodnotili úspěšnost jednotlivých nástrojů při
detekci přívalových povodní, bylo by možné jim při výpočtu pravděpodobnosti překročení limitního průtoku přiřadit určitou váhu.
Uvedenou metodou byla provedena simulace operativních předpovědí průtoků na vybraných testovacích povodích za období 20. června
až 20. července 2009, kdy byla Česká republika zasažena sérií přívalových srážek, které na mnoha povodích způsobily přívalovou povodeň. Výsledky prokázaly, že k řešeným povodím je třeba přistupovat
jednotlivě a dosažené výsledky pečlivě interpretovat.

Dosažené výsledky a jejich interpretace
Výše uvedenou metodou byla provedena simulace operativních
předpovědí přívalových povodní pro 4 malá povodí – povodí Jičínky,
povodí Luhy, povodí Husího potoka a horní část povodí Romže. Uvedená povodí mají velikost do 100 km2. Povodí Jičínky a Luhy bylo dne
24. 6. 2009 zasaženo extrémní přívalovou povodní, která způsobila
ztráty na lidských životech a rozsáhlé hmotné škody. V povodí Husího
potoka došlo k překročení 3. stupně povodňové aktivity (limitního
průtoku), v povodí horní Romže se přívalová povodeň nevyskytla
– příčinné srážky nezpůsobily významné zvýšení průtoků. V tabulce 1
jsou souhrnně uvedeny výsledky simulace operativních předpovědí
přívalových povodní. Je patrné, že všechny povodně byly předpovězeny (podrobnější výsledky jsou uvedeny dále v textu této kapitoly),
avšak v povodí Romže byla 6krát předpovídána přívalová povodeň
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Tab. 1. Výsledky simulace operativních předpovědí přívalových
povodní v povodí Husího potoka, Jičínky, Luhy a horní Romže

Povodí

Počet
povodní

Husí potok
Jičínka
Luha
Romže

1
1
1
0

Počet nenulových
pravděpodobností
překročení limitních
průtoků
1
2
1
8

Počet pravděpodobností
překročení limitních
průtoků vyšších
než 25 %
1
1
1
6

s pravděpodobností vyšší než 25 %, ačkoliv reálně žádná povodeň
nenastala – bylo tedy simulováno velké množství falešných alarmů.
Pokud nebude prokázána systematická chyba ve vstupních srážkových
datech, bude třeba upravit parametry modelu tohoto povodí.
Podrobná analýza výsledků ukázala, že jednotlivé povodňové
epizody lze dělit do 4 skupin na základě časového průběhu pravděpodobnosti překročení limitního průtoku (tedy pravděpodobnosti
výskytu povodně).

Obr. 1. Průběh simulované pravděpodobnosti překročení limitního
průtoku při povodni na Luze, 24. 6. 2009

Povodně předpovídané se 100% pravděpodobností
Tyto povodně patří k těm snadněji předpovídatelným. Je to dáno
zřejmě příznivou polohou zájmového povodí. Srážkoměrná stanice
s dálkovým přenosem dat, která se vyskytuje přímo v povodí či jeho
blízkosti, umožňuje rychlou adaptaci radarových dat na staniční
měření. Povodí a jeho okolí je navíc dobře viditelné meteorologickými radary, takže nedochází k velkému podhodnocení předpovídané
srážky (získané extrapolací radarového echa, která je následně adjustována). Z průběhu pravděpodobnosti překročení limitního průtoku
uvedeném na obr. 1 vyplývá, že pravděpodobnost výskytu povodně
se v čase zvyšuje, až dosáhne 100 % – skutečné překročení limitního
průtoku pak nastane o několik desítek minut později. Varování před
povodní tedy může být vydáno s dostatečným předstihem. Jako příklad posloužila simulace průběhu povodně na Luze z 24. 6. 2009.

Povodně předpovídané s méně než 100%
pravděpodobností
Pokud dojde k podhodnocení měřené srážky v některé z variant,
může se stát, že je povodeň předpovídána s pravděpodobností nižší
než 100 %, a to až do doby skutečného překročení limitního průtoku
v zájmovém profilu – viz příklad na obr. 2, kde je uvedena simulace
extrémní povodně, která zasáhla povodí Jičínky 24. 6. 2009. Toto povodí leží v oblasti, která není meteorologickými radary ideálně viditelná.
Příčinná srážka postupovala směrem k radaru, takže docházelo k útlumu radarového echa a k celkovému výraznému podhodnocení měřené
srážky. V povodí se nenacházela srážkoměrná stanice s dálkovým přenosem dat, která by umožnila přesnou adjustaci radarových odhadů
srážek na skutečné srážkové úhrny. Rovněž předpovězené množství
srážek bylo velmi podhodnocené téměř ve všech variantách. Proto
byla tato povodeň předpovídána pouze s nízkou pravděpodobností
(10–25 %). Je otázka, zda by v takovém případě byla vůbec vydána
výstraha před povodní. Pokud by se prokázalo na více případech, že
přívalové povodně lze v daném povodí předpovídat pouze s nízkou
pravděpodobností, bylo by samozřejmě lepší výstrahu vydat i za cenu
rizika způsobení falešného alarmu.

Povodně předpovídané s nulovou pravděpodobností
Do této kategorie lze řadit povodně, které jsou sice zpočátku předpovídané s vysokou pravděpodobností, ale později pravděpodobnost
překročení limitního průtoku klesá až na nulovou hodnotu. Povodeň
však přesto nastane (viz obr. 3, povodeň na Husím potoce). Je zřejmé,
že předpověď povodně byla sice úspěšná, ale měřená srážka byla
výrazně podhodnocena. V takovém případě by pomohlo, kdyby byla
v povodí umístěna srážkoměrná stanice s dálkovým přenosem dat,
která by umožnila rychlé zpřesnění měřené srážky odvozené z radarového měření. Pravidla pro vydávání výstrahy by bylo možné zobecnit
až na základě většího množství případů pro dané povodí. V podstatě
by bylo vydání výstrahy při počátečním vzrůstu pravděpodobnosti
překročení limitního průtoku správné, přestože by to pozdější výsledky (nesprávně) vyvracely.

Falešné alarmy
Na obr. 4 je uvedena ukázka tzv. falešného alarmu – povodeň je
předpovídána s poměrně velkou pravděpodobností (v tomto případě
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Obr. 2. Průběh simulované pravděpodobnosti překročení limitního
průtoku při povodni na Jičínce, 24. 6. 2009

Obr. 3. Průběh simulované pravděpodobnosti překročení limitního
průtoku při menší povodni na Husím potoce, 2. 7. 2009
60–80%), avšak ve skutečnosti nenastane. Důvodem je chyba ve vstupních datech (pokud je srážkoodtokový model správně nakalibrován)
– předpovídaná, příp. i měřená srážka byla nadhodnocena. K tomuto
nadhodnocení může dojít z nejrůznějších důvodů – podstatné je, že
velké množství falešných alarmů může dlouhodobě znehodnocovat
předpovědi přívalových povodní z pohledu varovaných obyvatel
– a varování před skutečnou povodní pak může zůstat bez adekvátní
reakce, což je efekt „crying wolf“. Z tohoto důvodu je nutné množství
falešných alarmů redukovat. Je třeba zdůraznit, že z hlediska strategie
varování před povodní je zřejmě lepší systém, který sice produkuje
falešné alarmy, ale umožní i varování před skutečnou povodní, než
systém, který sice falešné alarmy neprodukuje, ale hrozí nebezpečí,
že nezachytí ani skutečnou povodeň. V každém případě pravidelný
provoz předpovědního systému na daném povodí problém častého
výskytu falešných alarmů odhalí a je možné učinit příslušná opatření,
příp. přizpůsobit pravidla pro vydávání výstrah.
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Existuje i varianta, že skutečná povodeň je předpovídána s nulovou pravděpodobností Tato možnost může nastat v případech, že
skutečná povodeň nedosáhne nebezpečných hodnot průtoků (např.
nevýznamné překročení 3. stupně povodňové aktivity), hydrologická
simulace pak nemusí za předpokladu podhodnocení vstupní předpovídané/měřené srážky signalizovat nebezpečí překročení limitního
průtoku. Tyto případy však nejsou pro obyvatele nijak nebezpečné.
U významných povodní lze vzhledem k současným nástrojům na
detekci a předpověď srážek i k úrovni používaných srážkoodtokových
modelů předpokládat, že povodeň bude předpovídána alespoň s nízkou pravděpodobností. Tak tomu bylo v případě extrémní povodně na
Jičínce, kdy došlo k velmi výraznému podhodnocení vstupní srážky,
přesto systém detekoval nebezpečí vzniku povodně s pravděpodobností vyšší než 10 %.
Z hlediska radarových odhadů a nowcastingu srážek je nutné zmínit ještě několik faktorů, které ovlivňují nejistotu detekce a předpovědi
přívalových povodní. Jedním z nich je problém útlumu, který se pravděpodobně velmi podepsal na zmíněné špatné detekci přívalových
srážek v povodí Jičínky. Dalším činitelem je dynamika sestupných
proudů v konvektivní bouři; algoritmus radarového odhadu předpokládá, že kapky deště padají v klidném vzduchu, tudíž dosahují
pádové rychlosti do 8 m/s; v případě výrazného sestupného proudu
o rychlosti 10–20 m/s je tok srážek vůči zemskému povrchu oproti
radarovému odhadu (měřenému v cca 2 km nad zemským povrchem)
až několikanásobně vyšší. Odhad srážek též ovlivňují kroupy, jejichž
přítomnost vede většinou k přeceňování množství srážek, ale též
může vésti i k částečné kompenzaci podceňování vyvolanému efektem
sestupných proudů.
Z hlediska přesnosti velmi krátkodobé předpovědi srážek (now
castingu) se jeví problematické zejména ty bouřky, které vykazují tzv.
řetězový efekt (train effect, training effect), tj. kdy se výstupné proudy
opakují nad přibližně stejným místem, popř. celý konvektivní systém
může i propagovat proti směru proudění vlivem interakce sestupných
(a rozlévajících se) proudů a okolního proudění.
Uvedené faktory (útlum, výskyt silných sestupných proudů, krup
apod.) se vyskytují poměrně náhodně a lze je velmi těžko předjímat
a věrohodně kvantifikovat.

Závěr
Přívalové povodně zůstávají nadále velmi obtížně předpovídatelným jevem. Důvodem je velká míra nejistoty v předpovědi, ale
i měření příčinné srážky. Nezanedbatelným faktem je rovněž problém
s časovou dostupností vstupních dat pro výpočet odtoku z povodí
pomocí srážkoodtokového modelu i rychlost distribuce případných
varování.
V příspěvku byla prezentována velmi zjednodušená metoda pro
výpočet odhadu pravděpodobnosti překročení limitních průtoků
v zájmovém povodí, která umožňuje detekovat vznik přívalových
povodní. Z výsledků je patrné, že ne všechny povodňové epizody lze
úspěšně předpovídat. Ve snaze definovat příčiny méně či více úspěšné
předpovědi, byly povodňové epizody rozděleny do čtyř kategorií podle
časového průběhu pravděpodobnosti překročení limitního průtoku
v daném povodí. Je třeba si uvědomit, že některé problémy lze při
predikci přívalových povodní vzhledem k poloze povodí a přítomnosti
srážkoměrné stanice s dálkovým přenosem dat očekávat a přizpůsobit
tomu i pravidla pro vydávání výstrah. U povodí s dobrou polohou
postačí zřejmě vydat varování až v případě, že pravděpodobnost
výskytu povodně přesáhne 50 i více procent, u problematických povodí lze doporučit vydávání výstrah i v případech, kdy povodeň bude
předpovídána pouze s nízkou pravděpodobností (10–20 %).
Vypracování metodiky kategorizace povodí podle prediktability přívalových povodní je jedním z cílů evropského projektu INCA-CE.

Obr. 4. Příklad falešného alarmu v povodí Romže, 2. 7. 2009. Povodeň byla předpovídána s poměrně vysokou pravděpodobností, avšak
ke skutečnému překročení limitního průtoku nedošlo
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The possibilities of flash flood forecasting (Březková, L.;
Novák, P.; Šálek, M.; Janál, P.; Kyznarová, H.; Frolík, P.)
Key words
flash flood – torrential precipitation – discharge forecast – nowcasting
– rainfall-runoff model
Since recently, flash floods had been considered as phenomena
which exact place and time of occurrence were impossible to predict.
With the development of meteorological radars also the progress in
precipitation estimates derived from radar reflectivity and precipitation nowcasting (precipitation forecast for 1 to 3 hours in advance)
based on extrapolation of radar echo was done. With the use of these
tools together with the rainfall-runoff model some of flash can be
simulated and their potential occurrence can be predicted. In the
paper the demonstration of current possibilities but also limits of
flash flood forecasting is provided.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. listopadu
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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ČOV s membránovým bioreaktorem (MBR)
Membránový bioreaktor (MBR) kombinuje klasické biologické čištění odpadních vod s membránovou technologií. Membrány mohou být
použity jako další stupeň za dosazovací nádrží (terciární dočištění) anebo jsou začleněny přímo do reaktoru (MBR). Biomasa je od vyčištěné
odpadní vody separována na polopropustné membráně. Výhoda spočívá v tom, že membrána funguje jako stoprocentní bariéra pro nerozpuštěné
látky a bakterie. To vede k výraznému zlepšení kvality vyčištěné odpadní vody na odtoku v porovnání s konvenční separací, zejména v oblasti
nerozpuštěných látek a mikrobiologických parametrů.
Na obrázku je znázorněn rozdíl mezi uspořádáním MBR a konvenční ČOV s dosazovacími nádržemi.
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Menší objemy, menší požadavky na prostor – nezařazuje se dosazovací nádrž.
• Membránové bioreaktory je možno provozovat s vysokou koncentrací aktivovaného kalu (10–15 kg/m3). To umožňuje další významné
snížení objemu.
• Kvalita vyčištěné vody umožňuje její znovuvyužití pro užitkové
účely. Membrána je schopná dezinfikovat odpadní vodu. Voda
po membránové filtraci je zbavena nerozpuštěných látek, bakterií
a částečně i virů.
• Možnost provedení intenzifikace stávající ČOV (2–3x zvětšení
kapacity) bez zásadních stavebních úprav. Možnost postupného
rozšiřování ČOV.
• Účinnost separace není závislá na kvalitě kalu (např. vláknité bytnění).
Nevýhodou jsou vyšší investiční a provozní náklady, které se ale
vzhledem k neustálému vývoji technologie daří postupně eliminovat.
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Výchozím předpokladem pro použití mechanického čištění je myšlenka, že při použití polymerních granulátů v prostoru membrány
může dojít k zabránění tvorbě depozitů na membráně nebo již vzniklé
depozity budou kontinuálně odstraněny. Polymerní granuláty použité
k tomuto účelu musí proudit odzdola nahoru mezi jednotlivými deskami membránového modulu. Při provzdušňování, které je nutné pro
provoz membrány, dochází k cirkulaci polymerních granulátů, které
narážením na stěnu membrány odstraňují depozity z povrchu membrány. Díky aplikaci polymerních granulátů se významně prodlužuje
interval mezi jednotlivými regeneracemi (více než 2 roky). Výsledkem
je významné snížení provozních nákladů a prodloužení životnosti
membránového modulu.
Výhody MCP:
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• snadné dávkování granulátu přímo do aktivační nádrže nebo do
membránové komory,
• cirkulace granulátu pomocí vzduchu.

Rekonstrukce ČOV Benecko – Štěpanická Lhota
s technologií MBR

Výhody membránového modulu BIO-CEL®
V komunálních ČOV je výhodnější používat deskové moduly než
moduly s dutými vlákny, u deskových modulů nevznikají problémy
s tzv. braidingem (shluky vláken omotávající membránu). Ultrafiltrační deskové moduly BIO-CEL® kombinují výhody modulů s dutými vlákny a deskových modulů.
Samonosná aplikace umožňuje
konstrukci modulů s vysokou objemovou hustotou a díky kazetovému
systému zaručuje snadnou montáž
a demontáž. Moduly BIO-CEL® jsou
odolné vůči zanášení např. vlasy,
vlákny nebo kalem.
Technologie BIO-CEL® umožňuje
navíc prodloužení regeneračních
cyklů a tím i životnosti membrán
následujícími způsoby:
• plnohodnotný zpětný proplach
díky celoplošné laminaci membrán,
• CEB (chemický proplach membrány),
• MCP (mechanické čištění membrány).
Moduly BIO -CEL ® v ČR a SR
dodává společnost ENVI-PUR, s.r.o.
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Obec Benecko leží v 3. zóně chráněného území KRNAP a v PHO
3. stupně veřejných zdrojů pitné vody. ČOV je umístěna v rekreační
oblasti, kde je výrazně rozdílný počet přechodných obyvatel a rekreantů v zimním a letním období. Původní ČOV z roku 1987 měla již
nevyhovující látkovou i hydraulickou kapacitu – cca 900 EO. ČOV
byla realizována ve zděném zastřešeném objektu, ve kterém byly
instalovány dvě balené čistírny typu MČOV II/k s příslušným strojním
a technologickým zařízením, uspořádané ve dvou linkách.
Pro rekonstrukci byla zvolena velice moderní technologie membránového bioreaktoru (MBR), která byla pro čištění komunálních
odpadních vod v takové velikosti použita v České republice poprvé.
Hlavním důvodem volby této technologie byla schopnost umístění
nové technologie do stávajících nádrží a provozní budovy, a to i při
téměř zdvojnásobení původní kapacity (stavbu nebylo možné dále
rozšiřovat, protože to by vyžadovalo trvalý zábor lesního pozemku).
Dalším důvodem pro volbu této technologie byl velký důraz na kvalitu
odtoku z důvodu vodárenského toku.
Rekonstrukce ČOV započala v pol. roku 2011. První linka ČOV byla
uvedena do provozu na konci roku 2011, druhá linka v květnu 2012.
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Tab. 1. Návrhové technologické parametry intenzifikované ČOV
Benecko – Štěpanická Lhota
Kapacita ČOV

EO

1900

Q24

3

m /d

332,5

Qd,max

3

m /d

465,5

Qh,max

m3/h

37,1

Net flux Q24

l/(m .h)

10,4

Net flux Qd

l/(m2.h)

13,4

Max. net flux

2

l/(m .h)

23,4

Koncentrace kalu

kg/m3

10

Maximální konc. kalu

kg/m3

12

Látkové zatížení kalu

kg BSK5/kg suš.d

0,075

Stáří kalu

2

den

14,2

Min. teplota

°C

3

Filtrační plocha membrán

m2

1 600

-

4

Celkový počet modulů BC400
Celkový objem akt. nádrží  

m

3

Tab. 2. Průběžné letošní výsledky rozborů na odtoku z ČOV (typ
vzorku: 2 h slévaný)
Odběr

T

CHSKCr BSK5

NL

N-NH4

N-NO3

N-c

P-c*

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

°C

mg/l

mg/l

mg/l

Březen

7,8

<15

<3

<5

4,32

8,08

13,6

2,21

Duben

11,2

<15

<3

<5

<0,25

8,02

9,8

1,45

Květen

8,0

<15

<3

<5

<0,25

3,20

5,1

1,82

Červen

13,1

17

<3

<5

<0,25

3,39

6,8

2,20

Červenec

9,0

23

3

<5

<0,25

10,9

11,2

2,63

* bez chemického vysrážení

Tab. 3. Výsledky mikrobiologického rozboru na odtoku z ČOV
Norma –
pitná voda

Odtok
MBR

Hodnota

Hodnota

Parametr

Jednotka

koliformní bakterie

KTJ/100 ml

0

28

Escherichia coli

KTJ/100 ml

0

0

Clostridium
perfringens

KTJ/100 ml

0

0

kultivovatelné
KTJ/ml
mikroorganismy 36 °C

< 20

7

kultivovatelné
KTJ ml
mikroorganismy 22 °C

< 200

> 300

130–181

Dodávku technologické části ČOV zajišťovala společnost ENVI-PUR.
ČOV je po rekonstrukci mechanicko-biologická čistírna s aktivací
s částečnou nitrifikací a membránovou separací aktivovaného kalu ve
dvoulinkovém provedení. Membránové moduly jsou umístěny v nově
oddělené membránové komoře. Na ČOV byly dodány 4 membránové
moduly BC400. Tímto rozčleněním se jednak zabrání kontaktu surové
vody s membránami a navíc se v případě chemické regenerace nemusí
membránové moduly složitě přemisťovat. Druhá linka je navíc vybavena systémem MCP.
V tab. 2 jsou uvedeny dosavadní výsledky rozborů na odtoku
z ČOV.
Ve srovnání s konvenčním aktivačním čištěním odpadá u MBR
nejen potřeba dosazovací nádrže, ale i dalších stupňů terciárního
dočištění, jako jsou UV-dezinfekce, písková filtrace atd., protože
veškeré nerozpuštěné látky, bakterie a téměř všechny viry jsou zachyceny membránami. Tím se v jednom technologickém kroku dosahuje
vysoké kvality na odtoku, což umožňuje opětovné využití vyčištěné
odpadní vody jako užitkové. Membránovou filtrací vyčištěná voda
zbavená tuhých látek a zárodků splňuje kvalitativní požadavky směrnice EU 75/160/EHS na vody ke koupání. Výsledky mikrobiologického
rozboru permeátu (odtok z membrán) a supernatantu (odtok získaný

pouhou gravitační sedimentací aktivační směsi jako v dosazovací
nádrži) jsou uvedeny v tab 3.
Komunální membránové čistírny odpadních vod se pomalu, ale
jistě stávají součástí čistírenských aplikací, zejména v projektech
se specifickými požadavky – zejména na vysokou kvalitu vyčištěné
vody, zvýšení kapacity stávající čistírny, při nedostatku prostoru pro
stavbu ČOV, zvýšení účinnosti stávající čistírny. Z výše uvedených
výsledků je patrné, že technologie MBR poskytuje odtok špičkové
kvality, který je klasickými technologiemi nedosažitelný. Proto jsou
vhodnou alternativou pro aplikace čištění odpadních vod s extrémními požadavky na kvalitu odtoku, a to včetně hygienizace odtoku,
což je velmi důležité pro místa, kde je voda vypouštěna do blízkosti
zdrojů pitné vody, a při vypouštění do podzemních vod.
Více než půlroční provozní zkušenosti
z komunální ČOV s MBR v horské oblasti ukazují špičkové výstupní parametry. Další provoz
bude zaměřen na energetickou optimalizaci
ČOV a snížení spotřeby chemikálií s využitím
systému mechanického čištění MCP. Provozní
náklady membránových bioreaktorů s technologií mechanického čištění MCP lze snížit
téměř až na úroveň konvenčních ČOV, a to při
dosažení nesrovnatelně lepších výstupních
parametrů. MCP navíc výrazně snižuje spotřebu
chemikálií a zvyšuje životnost membránových
modulů.
Milan Svoboda
obchodní ředitel
tel.: 381 203 218, mobil: 737 240 818
e-mail: svoboda@envi-pur.cz
Daniel Vilím
vedoucí technologického oddělení
tel.: 381 203 226, mobil: 731 629 718
e-mail: vilim@envi-pur.cz
Marcela Šimonová
technolog
tel.: 381 203 226, mobil: 737 240 903
e-mail: simonova@envi-pur.cz
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HYDROPROJEKT: 60. výročí vzniku společnosti
Miroslav Kos
V letošním roce si připomíná vodohospodářská veřejnost několik významných historických výročí spojených s existencí společnosti, která v různých podobách nesla a nese
jméno HYDROPROJEKT. Její kořeny sahají
daleko do historie. Na vzniku významných
vodohospodářských děl minulého a tohoto
století se podílely firmy, které se staly zdrojem
intelektuálního a pracovního potenciálu Hydroprojektu. Za všechny je možné vzpomenout
firmu Lanna (založil Vojtěch Albert Lanna),
které již v roce 1883 byly svěřeny veškeré
projektové, regulační a udržovací práce na
Vltavě a Labi.
Novodobá historie vodního hospodářství
a stavebnictví je v bývalém Československu
a České republice neodmyslitelně spjata
s působením společností nesoucích název
Hydroprojekt. Letos si připomínáme 60 let
založení národního, následně státního podniku Hydroprojekt, 20 let od jeho transformace na akciovou společnost Hydroprojekt
a.s. a následnou privatizaci a rovněž i 10 let
existence akciové společnosti HYDROPROJEKT CZ a. s. Držíme se tradice provádění
změn v letech, kdy letopočet končí číslicí
2, a proto bylo rozhodnuto, že v souvislosti
s integrací do skupiny SWECO bude od 1. 7.
2012 pokračováno pod novým jménem Sweco

Obr. 1. Vojtěch Lanna

Hydroprojekt a. s. Připomeňme si uplynulých
60 let stručným přehledem důležitých událostí v existenci Hydroprojektu.

Z historie
Zajištění nových energetických zdrojů pro
průmyslový rozvoj poválečného Československa bylo v převážné míře orientováno na
využití vodní energie. Po znárodnění stavebnictví v roce 1948 vznikl státní podnik Československé stavební závody. V rámci Závodu
pro vodní stavby byla vytvořena samostatná
projektová skupina s názvem VODOPROJEKT.
Její hlavní náplní bylo vypracování projektů
pro vodní díla, která byla v té době připravována nebo rozestavěna.
Příprava a realizace vodohospodářského
programu na počátku padesátých let vyvolala
potřebu vytvořit samostatnou projektovou
organizaci, zaměřenou výlučně na projektovou přípravu vodohospodářských staveb.
Tento záměr byl uskutečněn výnosem Ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 28. 4. 1952,
kterým byl zřízen samostatný národní podnik
Hydroprojekt, výlučně zaměřený na projektovou přípravu vodohospodářských staveb na
celém území státu. Sídlo národního podniku
bylo v Praze, současně byly zřízeny pobočky
ve významných městech.
V roce 1958 byl národní podnik Hydroprojekt přejmenován na Státní ústav pro projektování vodohospodářských staveb, se sídlem
v Praze a pobočkou v Bratislavě. V roce 1966
se vrátil k původnímu názvu Hydroprojekt
a v tomtéž roce se pobočka v Bratislavě stala samostatným projektovým ústavem pod
názvem Hydroprojekt n. p. Bratislava. Po
federalizaci republiky v roce 1969 byla slovenská část přejmenována na Hydroconsult n. p.
Bratislava. Po roce 1989 se z Hydroconsultu
vyčlenilo několik soukromých společností,
z nich nejvýznamnější byl HYDROCOOP
spol. s r.o. Bratislava, vlastní Hydroconsult
Bratislava s.p. zanikl v roce 2009 sloučením
se státním podnikem Vodohospodárska vý
stavba.
Hydroprojekt n. p. Praha se postupně orga
nizačně zformoval do uspořádání s ústředím v Praze a s odštěpnými závody v Brně,
v Ostravě a v Českých Budějovicích.

Obr. 2. 50. léta byla ve znamení velkých vodohospodářských
staveb
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Od počátku existence byl Hydroprojekt
utvářen jako komplexně vybavený projektový
a konzultačně-inženýrský podnik. Postupně
dosáhl až 1400 zaměstnanců. Činnosti zahrnovaly obory vodohospodářských a inženýrských staveb včetně souvisejících specializací,
jako architektury, pozemního stavitelství,
dopravních staveb, strojně-technologických
a elektrotechnologických profesí, statiky
konstrukcí, ekonomiky staveb, průzkumných
prací, geologických a geodetických činností,
chemických laboratoří, pracovišť typizace
a normalizace, vývojových a výzkumných
činností a pomocných provozů.
Společenské a politické změny po roce 1989
zásadním způsobem ovlivnily další vývoj Hydroprojektu. Státní podnik byl privatizačním
projektem rozdělen a k 5. 5. 1992 transformován na akciovou společnost Hydroprojekt a.
s., přičemž z odštěpného závodu Brno v rámci
privatizačního projektu vznikla samostatná
společnost Aquatis a. s. Obě společnosti byly
předmětem první vlny kuponové privatizace.
Majitelem majoritního balíku akcií (51 %)
Hydroprojektu se stala německá inženýrská
a konzultační společnost Dorsch Consult
Ingenieurgesellschaft mbH z Mnichova, která
postupně vykoupila akcie od privatizačních
fondů a většiny individuálních akcionářů.
V roce 1995 byl založen odštěpný závod
Brno s cílem stát se hlavním reprezentantem
Hydroprojektu na Moravě. Závod se postupně rozrostl do komplexní vysoce výkonné
jednotky, která zde krátce po založení získala
významné postavení a obnovila tradici působení Hydroprojektu v Brně.
Po kapitálovém propojení Dorsch Consultu
s francouzským inženýrským holdingem EGIS
v roce 1997 se stal Hydroprojekt součástí
tohoto nadnárodního koncernu se sídlem
v Paříži. V roce 1999 byla založena na Slovensku dceřiná společnost Hydroprojekt s. r.
o. se sídlem zprvu ve Slovenské Ľupči, později
v Banské Bystrici.
V roce 2000 valná hromada svým usnesením rozhodla o rozdělení společnosti
Hydroprojekt a. s. na 3 nástupnické subjekty.
Přímým nástupcem v oblasti konzultačně‑inženýrských služeb se stala k 31. 8. 2001
společnost HYDROPROJEKT CZ a. s. Rozhodujícím akcionářem i po rozdělení společnosti
byl Dorsch Consult Mnichov. Oddělily se
společnosti AQUAREAL a. s. a HYDROREAL
a. s. zabývající se výhradně realitní činností
v budovách v Praze a Českých Budějovicích.

Obr. 3. Vodní dílo Slapy
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Obr. 4. Vodní dílo Bawashaswar dam (Kurdistan)
V roce 2004 byla otevřena obchodní kancelář v St. Petersburgu a byla získána ruská projektová licence pro celou společnost HYDROPROJEKT CZ. Držitelem je doposud, přičemž
Межрегиональный союз проектировщиков
v Moskvě je členskou certifikační ruskou
organizací.
Koncern EGIS v roce 2005 prodal skupinu Dorsch novým německým vlastníkům
a HYDROPROJEKT CZ se stal členem nově
vzniklé skupiny Dorsch Group s jediným
akcionářem Dorsch Holding GmbH se sídlem
v Offenbachu. V roce 2007 byl HYDROPROJEKT CZ prodán švédské skupině SWECO
AB, přičemž je vlastněn lokání částí koncernu s názvem SWECO CEE, která působí ve
střední a východní Evropě (Estonsko – Sweco
Projekt, Litva – Sweco Lietuva, Bulharsko
– Sweco Energoproekt, Polsko – Sweco Polska,
Slovensko – Hydrocoop). Ve všech zemích je
významně zastoupeno projektování v oblasti
vodního hospodářství. Mimochodem, ve
skupině se znovu setkala dřívější česká a slovenská část Hydroprojektu.

Stručná charakteristika činnosti
Není cílem tohoto článku připomínat
a vyčíslovat přes statistické údaje výsledky
a význam staveb vyprojektovaných během
existence 60 let Hydroprojektu. Takto dlouhá
existence logicky vedla ke vzniku nespočitatelného množství projektů a následně staveb.
Hydroprojekt vypracoval za léta mnoho
komplexních vodohospodářských projektů,
investičních záměrů, vodohospodářských
plánů a koncepčních záměrů, detailní projektovou dokumentaci a vykonal autorský

Obr. 6. Čistírna odpadních vod Trutnov
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Obr. 5. Úpravna vody Želivka – výroba ozonu

dozor pro řadu staveb vodního hospodářství,
především v hydrotechnice, hydroenergetice, protipovodňové ochraně, v oboru čištění
městských i průmyslových odpadních vod,
v oblasti hydromeliorací, odpadového hospodářství, energetiky a úpravě povrchových
i podzemních vod pro zásobování vodou i pro
průmyslové účely. Vedle vodohospodářských
staveb byly zpracovány projekty pro dopravní
stavby a inženýrské stavby. Hydroprojekt projektoval úseky pražského metra vedoucí pod
Vltavou. Hydroprojekt zpracoval i celou řadu
projektů v zahraničí. Hydroprojekt zajišťoval
a zajišťuje v rámci ČR technickou normalizaci
v odvětví vodního hospodářství jako Centrum
technické normalizace.

Lidé a Hydroprojekt
Hydroprojekt byl vždy centrem působení
kvalitních inženýrů a během jeho existence
byl „vychován“ značný počet odborníků, kteří
zde působili či působí. Základem aktivit byla
vždy snaha o co nejširší pokrytí specializace
vlastními zaměstnanci a tak zabezpečovat
kvalitu a optimální řešení projektu.
Hydroprojekt se podílel na výchově vodohospodářských odborníků působících následně v různých strukturách vodního hospodářství. Profesionální dráha řady špičkových
odborníků začínala právě v Hydroprojektu.
Během transformačního období po roce
1989 jich část odešla a založila celou řadu
soukromých projektových i dodavatelských
firem, nicméně vzájemné kontakty i spolupráce v řadě případů pokračují. Stabilita
společnosti byla vždy založena na profilu
komplexní inženýrsko-projektové organizace
s personálním zázemím pro většinu hlavních
oborů a profesí v oblasti projektové přípravy
vodohospodářských a ekologických staveb.
Tradicí je podpora spolupráce s vysokými
školami a výzkumnými ústavy. Personální
stabilita se projevovala i tím, že ve vedení
společnosti nedocházelo k častým změnám.
Vystřídali se zde za 60 let existence pouze
4 ředitelé:
Ing. Jiří Huráň (1952–1958)
Ing. Josef Holoubek (1958–1987)
Ing. Jiří Rosický (1987–2001)
Ing. Miroslav Kos, CSc. (od r. 2001 doposud).
V posledním období se společnost obdobně
jako ostatní projektové a konzultační společnosti potýká s malým zájmem absolventů
vysokých škol o náročnou inženýrskou práci.
Pro složitou termínovanou práci v podmín-

kách trvalých změn materiálů, standardů,
technologických inovací, vysokého stupně
osobní odpovědnosti, zásadních dopadů každé chyby, cenového tlaku a nedostatečného
mzdového ocenění se obtížně hledají schopní
pracovníci, nicméně Hydroprojekt si vždy své
nástupce dokázal vychovat.

Ze současnosti
Sweco Hydroprojekt a. s. je v současné době
víceoborová česká inženýrsko-konzultační
společnost se zahraniční kapitálovou účastí.
Síť jeho pracovišť v České republice, dceřiná
společnost ve Slovenské republice a sesterské společnosti koncernu SWECO působící
prakticky po celém světě vytvářejí optimální
podmínky pro další rozvoj společnosti.
Společnosti se podařilo úspěšně projít obdobím privatizace a snah o rozdrobení na dílčí
celky. Následně společnost měla ojedinělou
možnost porovnat několik projektově‑inženýrských evropských škol díky změnám zahraničních vlastníků. Počet zaměstnanců se
po privatizaci stabilizoval v rozmezí 240 až
270 zaměstnanců. Pochopitelně současná
ekonomická krize těžce doléhá i na oblast
projektové přípravy a investic, přetrvávající
stagnace v oblasti vodního hospodářství je
skutečností. Díky široké škále činností se
podařilo vždy nalézt aktuálně atraktivní náplň
a udržet komplexnost nabízených služeb
a ekonomickou stabilitu společnosti. Velký
význam má trvale rostoucí efektivnost práce,
kdy prostřednictvím moderních technologií
projektování, razantním investováním do
technického vybavení společnosti a průběžné
transformace vzdělání zaměstnanců je možné
garantovat vysokou kvalitu prací zabezpečovaných Sweco Hydroprojektem. Společnost
musela některé činnosti prakticky utlumit
(např. hydromeliorace), jiné nově založit
(např. hydroinformatika, tvorba softwaru)
nebo významně posílit, např. kapacity v oblasti prováděcích dokumentací.
Sweco Hydroprojekt a. s. má dlouholeté
zkušenosti a vynikající pověst v plánování,
realizaci a řízení projektů zejména v oblasti
hydroenergetiky, protipovodňové ochrany,
revitalizací toků, zásobování vodou, kanalizací a čištění odpadních vod, odpadového hospodářství, závlah a velkoplošných
environmentálních projektů na území celé
České republiky i v zahraničí. Společnost disponuje týmem špičkových odborníků, který
může uspokojit zájem obchodních partnerů.
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Do projektového procesu se zapojují moderní
metody matematického modelování systémů,
technologických procesů a informačních
systémů. Zabezpečujeme koncepční a plánovací dokumenty pro rozvoj oboru vodního
hospodářství a ochrany životního prostředí.
Řídíme se sloganem „Vždy optimální řešení“
jako výraz udržitelného přístupu k řešení
projektů.
Se svými praktickými zkušenostmi z více
než 40 zemí celého světa, Sweco Hydroprojekt a. s. poskytuje poradenské, projektové
a inženýrské služby pro vodohospodářské
projekty, přičemž využívá své kvalifikace ve
stavebním oboru, strojním a elektrotechnickém inženýrství, architektuře, územním řízení
a financování investic. Jsme velmi aktivní při
přípravě a realizaci projektů financovaných
z fondů EU. Zpracováváme projekty podle
metodik FIDIC a za přímé spolupráce s konzultanty EU. Podílíme se rovněž na české zahraniční pomoci, především v oblasti Balkánu.
Rozsah činností nabízených společností,
stejně jako dlouhodobý vývoj spolupráce
s významnými mezinárodními výzkumnými
ústavy, bankami a dodavateli, umožňuje Sweco
Hydroprojektu a. s. poskytovat služby v nejrůznějších technických oblastech pro rozmanitou
klientelu, jako jsou třeba velké nadnárodní
finanční ústavy, ministerstva, krajské a městské
úřady a průmysl. Stále více se společnost zapojuje do mezinárodní spolupráce v rámci skupiny SWECO. Společnost má hlavní potřebné
zahraniční registrace a certifikace (EU, EDRD,
EIB, WB). Jsme certifikováni podle norem ISO
9001, 14001 a OHSAS 18001.
Kromě služeb poskytovaných v přípravné
a projektové fázi investic, Sweco Hydroprojekt a. s. zajišťuje celou řadu doplňkových
inženýrských služeb požadovaných pro
veřejnoprávní řízení, pro územní rozhodnutí a stavební povolení, pro veřejné soutěže
a vyhodnocování dodavatelů. Společnost je
rovněž činná v oblastech dílčího provozování
investic (zkušební provoz) a školení obsluhy,
stavebního dozoru a řízení výstavby.

Budoucnost
Sweco Hydroprojekt a. s. byl plně integrován do skupiny SWECO. Využíváme celou
řadu společných systémů skupiny, plně se
využívají mezinárodní zkušenosti. SWECO
podporuje naši diverzifikaci do dalších oborů, zabezpečuje finanční nástroje pro velké
projekty, pomáhá s dalšími akvizicemi v ČR
i v zahraničí. I díky tomu jsme postupně vybudovali jedno z nejsilnějších seskupení lokálních firem v Evropě se zaměřením na vodní
hospodářství a ekologii. Máme společnou
dividendovou a investiční politiku podporující akviziční i organický růst a profitabilitu.
Pro současnou špatnou ekonomickou situaci v ČR i v EU máme vypracován strategický
plán 2012 až 2014, neboť se domníváme, že
toto období bude mít obdobné podmínky pro
naše podnikání. V oblasti personální očekáváme ještě mírné snížení počtu zaměstnanců
vlivem:
• přetrvávajícího poklesu investiční činnosti
v ČR a nastavení nových poměrů v projektově-inženýrských službách;
• využití nových softwarových nástrojů zvyšujících produktivitu práce;
• posilování univerzálnosti pracovníků a vy
užití pracovníků zvláště vysoké specializace;
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Obr. 7. Vlastníci a loga Hydroprojektu
• opakovatelnosti některých částí projektové
dokumentace;
• využívání externích pracovníků na krátkodobé smlouvy;
• omezení počtu tzv. pomocných profesí.
Musí pokračovat omlazení společnosti
doplněním nových mladých pracovníků.
Důraz bude kladen na využívání znalostního
managementu a budování sítí uvnitř skupiny
pro sdílení znalostí. Bude pokračovat hledání
nových trhů a klientů. Soustředíme se především na velké projekty. Dále budou rozvíjeny
jazykové schopnosti a vzdělání, leadership
dovednosti, přičemž profesní růst bude
zajišťován v rámci skupiny i firmy.
Důležitým cílem je redukování výrobních
nákladů, ekonomickou strategií je kombinace
ekonomických ukazatelů – vlastních výkonů
a zisku. Trvale usilujeme o spolupráci s velkými projektovými organizacemi i mimo skupinu SWECO, neboť v měřítku EU nelze uspět
bez vytvoření dostatečně velké kapacity a bez
kombinace expertů z více oborů.
Základním cílem v ekonomické oblasti je
potřeba dalšího zvýšení produktivity práce na
základě udržení nákladů a zvýšení výnosů na
zaměstnance. Logicky chceme svým akcionářům poskytovat přiměřený zisk při současném
rozvoji společnosti. Chceme zajišťovat i průběžný nárůst platů pracovníků společnosti.
Zaměříme se na rozvoj nových technologií
a jejich uplatnění v našich projektech. Chceme pokračovat v úzké spolupráci s vybranými
velkými stavebními firmami, neboť stále více
se přesunuje zpracování projektové dokumentace od jednotlivých nezávislých firem
k dodání dokumentace v rámci dodavatelské
skupiny (dodávka stavby na klíč včetně veškeré projektové dokumentace), proto musíme
zachytit tento trend a vytvořit exkluzivní vztahy s velkými společnostmi. Usilujeme o těsnou spolupráci s vlastníky vodohospodářské
infrastruktury a s provozními organizacemi
vodovodů a kanalizací.
V nejbližší době se završí jedna etapa
projektového cyklu, masivní realizace vodohospodářských projektů. Bohužel nové
projekty, které by se nacházely v dostatečně
vyhovujícím stupni přípravy, budou chybět
a dojde tak k návratu na počátek projektového

cyklu. Stoupne poptávka po inovacích a projektech podporujících nízkou energetickou
náročnost.
Proto naroste podíl studií proveditelnosti
(feasibility study) a koncepčních plánovacích materiálů i pod tlakem na minimalizaci
dopadů na životní prostředí obecně. Obnoví
se také obecný plánovací cyklus v rámci aplikace rámcové směrnice EU o vodě. Budeme
tedy potřebovat významně odlišně profesně
zaměřené pracovníky než v současnosti včetně zajištění ekonomických analýz v těchto
studiích.
Sweco Hydroprojekt a.s. změnou svého
jména také signalizuje postupné proniknutí
do nových oborů, dříve pro nás netradičních
– odpadové hospodářství, energetika, výstavba
budov, pozemní stavby, dopravní stavby.
Chceme se podílet na rozsáhlých projektech
v oblasti vodního hospodářství, které mohou
zajistit další ekonomický rozvoj v ČR. Jedná
se o splavnění Vltavy a dolního Labe, vodní
hospodářství nových či obnovených energetických zdrojů. Věříme, že budeme i u finální
etapy rekonstrukce pražské ÚČOV a u obnovy
velkých vodárenských zdrojů. Máme dostatek
znalostí z klasické protipovodňové ochrany,
která musí být postupně dokončena na celém
území ČR. Nevyhýbáme se přírodě blízkým
opatřením na tocích a nádržích. Problematiku
sucha sice zatím nepociťujeme, ale znalostní
základnu postupně budujeme jako nosné téma
pro budoucnost. Opětovné využívání např.
dešťových vod v souvislosti s komplexním
hospodařením s vodou ve městech (Integrated
Urban Water Management) a v krajině generely je budoucím řešením pro období, kdy bude,
jak kdosi v poslední době napsal, „voda dražší
než ropa“. Státy se musejí připravit na klesající množství pitné vody, investice do vody se
začnou dlouhodobě vyplácet. Odhaduje se,
že do roku 2025 se odběr vody zvýší o 50 %
v rozvinutých zemích a o 18 % v rozvojových
zemích. Důvodem nárůstu budou především
potraviny, tedy musí dojít k přehodnocení
ceny vody používané v zemědělství a průmyslu.
Vysokou odbornou úroveň při řešení budoucích výzev chceme zajistit vlastní odbornou
a výchovnou činností prováděnou ve spo-
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lupráci s vysokými školami a rozhodujícími
organizacemi v oboru vodního hospodářství
(SOVAK, SVH, CzWA, vlastnické nebo
správcovské organizace vodohospodářské
infrastruktury, provozní organizace, státní
orgány).

Jak do dalších let?
Sweco Hydroprojekt a. s. má před sebou
celou řadu úkolů, předpokládaných i neočekávaných. Vedení společnosti bude vytvářet
podmínky tak, aby Sweco Hydroprojekt a. s.
jako přímý pokračovatel tradice společnosti
HYDROPROJEKT, zůstal i nadále silnou
konzultačně inženýrskou firmou, a to nejen
v oblasti vodního hospodářství a životního
prostředí. V oborech naší činnosti jsme připraveni svým zákazníkům a partnerům poskytovat kvalitní služby a svým zaměstnancům
zajistit perspektivu a stabilitu.
Sweco Hydroprojekt a.s. jako první v ČR
začal v roce 2008 vyhodnocovat svoji uhlí-

kovou stopu (Carbon Footprint) a je pravděpodobně doposud jedinou českou organizací
s tímto přístupem. Současně začal do praxe
uplatňovat zásady udržitelného projektování.
Toto bude základem našeho přístupu k řešení
problémů našich zákazníků.
Stále probíhající krize oboru projektových
a inženýrských služeb a konkurenční boj
o přežití velice stlačily ceny projektových,
inženýrských a konzultačních prací. Někdy
až na úroveň, kdy bylo velice obtížné udržet
vysokou kvalitu prací. Toto náročné období má
však i své pozitivní dopady. Ekonomický tlak
vedl k realizaci účelných úsporných opatření,
výrazně se zvýšila produktivita práce. Podařilo
se najít cesty, jak zajistit i pod tlakem nízkých
cen a krátkých termínů vysokou kvalitu,
která je nejdůležitějším nástrojem v soutěži
o získání zákazníka. Sweco Hydroprojekt a.s.
se s tímto složitým obdobím úspěšně vypořádává, což dokumentují každoroční ocenění
v soutěži Vodohospodářská stavba roku.

Využitie HPLC
pri analýze vôd
Jaroslav Škubák, Tomáš Mackuľak, Szabolcs Nagy,
Jozef Lehotay, Igor Bodík
Klúčové slová
HPLC – vysokoúčinná kvapalinová chromatografia – analýza vôd
– C18 kolóna

Súhrn

Tržní mechanismus a ekonomická nestabilita přinášejí do podnikání jako trvalý jev
nejistotu, konkurenční boj, potřebu pracovat
s vizemi a strategií přizpůsobenou neustálým
změnám. Naší společnosti se podařilo do
tohoto světa adaptovat a do nového tisíciletí
vstupuje se skutečností, že slaví 60 let své
existence jako silná a úspěšná společnost, která je součástí velkého podnikatelského celku
SWECO. Jako společnost, která je spolehlivým partnerem svým obchodním přátelům
a zákazníkům, solidním zaměstnavatelem
svým kvalifikovaným pracovníkům a v neposlední řadě samozřejmě i hospodářsky úspěšnou organizací přinášející odpovídající zisk
svým akcionářům.
Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA
Sweco Hydroprojekt a. s., Praha

Pre separáciu anorganických iónov a iónových organických
zlúčenín je dobré použiť iónexové kolóny. Na väčšinu z nich stačí
H-ionex, kde sa rôzne ióny vymieňajú rôznou rýchlosťou za vodík,
čo ovplyvňuje ich spomaľovanie na kolóne. Pre veľmi polárne látky
ako sú napr. krátke mastné k-yseliny, formaldehyd, acetón sú ideálne
HILIC kolóny obsahujúce nepolárny reťazec a polárne skupiny, ktoré
pracujú podobne ako tenzidy.
Na trhu existujú aj kolóny so zmiešanou fázou, umožňujúce naraz
deliť anorganické ióny a organické látky.
Všeobecne pre detekciu je pravdepodobne najvýhodnejšie použiť nedeštruktívny DAD detektor, umožňujúci získať celé UV-VIS
spektrum látky (190–900 nm) [4]. Pre UV neaktívne látky je možné
použiť (univerzálny) ELSD, ktorý pracuje na princípe odparenia
rozpúšťadla a detekuje látky s bodom varu o 40 °C vyšším ako je
bod varu použitého rozpúšťadla (nad 140 °C). Pre ióny a ľahko

Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (HPLC) je ekonomicky
výhodná, precízna a rýchla metóda na analýzu kvapalných vzoriek. Súčasne umožňuje
sledovať niekoľko desiatok zlúčenín ako sú
napríklad ióny, mastné kyseliny ale aj aromáty a liečivá v ultrastopových množstvách.
Jedinou podmienkou je, aby bolo možné
vzorku rozpustiť. Metóda HPLC je ako stvorená pre analýzu vôd, nevyžaduje predúpravu
vzorky a priamo Vám poskytne informácie
o zložení a koncentrácii sledovaných zlúčenín. Citlivosť a rušivé vplyvy matrice sa dajú
ovplyvniť detekčnými podmienkami, súčasne
je možne za sebou zapojiť viacero detektorov.
V tejto práci bola HPLC použitá na analýzu
rozpadných produktov perzistentných organických zlúčenín, pesticídov v odpadovej
vode, analýzu benztiazolu, nižších mastných
kyselín, kyseliny šťaveľovej, mravčej, octovej Obr. 1 HPLC analýza kyseliny šťaveľovej (r.č)- 1,75) mravčej (r.č- 2,05) a octovej (r.č- 2,58)
a na analýzu anaerobného kalu.
u

1. Úvod
HPLC – vysoko účinná kvapalinová chromatografia predstavuje ideálnu možnosť
delenia látok rozpustených vo vode a iných
rozpúšťadlách, umožňuje separovať ióny
a rovnako aj veľké organické molekuly,
mastné kyseliny, herbicídy, zvyšky liečiv
[1] a prakticky všetky rozpustné organické
a anorganické látky [2]. Na väčšinu organických látok je výhodné použiť kolónu C18,
ktorá funguje na základe rozdielnej rozpustnosti látok vo vode a tukoch (mastné kyseliny
v tukoch majú zvyčajne okolo 18 uhlíkov C18),
tu sa ustaľuje rovnováha niekoľko tisíckrát
(zvyčajne počet teoretických prepážok je
10 000–20 000) [3].
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Obr. 2 HPLC analýza pesticídov v odpadovej vode
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ox/redukovatľné látky je ideálny elektrochemický detektor [5].

1.1 Analýza rôznych typov odpadových
vôd metódou HPLC s PDA detektorom

Pomocou HPLC [6] je možné analyzovať veľmi pestrú škálu anorganických a organických
zlúčenín [7], ktoré sa dostávajú do povrchových či podzemných vôd a môžu spôsobovať
radu problémov (obr. 1–3). Medzi tieto zlúčeniny patria taktiež liečivá [8, 9], toxické látky,
ale aj nízkomolekulové zlúčeniny (obr. 1).
Príkladom je analýza rôznych druhov perzistentných zlúčenín ako atrazín (obr. 2), ktoré sa
do povrchových a podzemných vôd dostávajú
vymývaním z pôdy. Ďalšou skupinou zlúčenín
spôsobujúcich problémy napriklad na čistiarni
odpadových vôd sú biologicky ťažko rozložiteľ- Obr. 3 HPLC analýza rozkladných produktov perzistentných organických zlúčenín
né látky ako polyetylénglykoly. Veľkú skupinu
organických zlúčenín, ktoré je možné veľmi
citlivo monitorovať pomocou HPLC, tvoria látky toxicky pôsobiace na
[2] J. Galba; J. Škubák : HPLC-MS, MS-MS. In: Letná Škola HPLC 2009, 22.-26. 6.
aktivovaný kal [10] ako napríklad 2-merkaptobenztiazol (2-MBT) a benz
2009: STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3104-1. - S. 117-126.
tiazol (BT). Následne je možné monitorovať produkty vzniknuté po
[3] A. Preiss; A. Bauer; H.-M. Berstermann; S. Gerling; R. Haas; A. Joos; A. Lehmann;
prechode aktiváciou (obr. 3). Ďalšou z rady možností je využitie HPLC
L. Schmalz; K. Steinbach: Advanced high-performance liquid chromatography
na monitorovanie dejov prebiehajúcich v aktivácii a v anaeróbnych remethod for highly polar nitroaromatic compounds in ground water samples from
aktoroch a tým zvyšovať účinnosť procesov prebiehajúcich v aeróbnom
ammunition waste sites Original Research Article, Journal of Chromatography A,
a v anaeróbnom systéme, a tiež na analýzu vstupných a výstupných
Volume 1216, Issue 25, 19 June 2009, Pages 4968-4975
prúdov. V aktivácii sa môže pozorovať široké spektrum organických
[4] L. Ahrens; S. Felizeter; R. Sturm; Z. Xie; R.Ebinghaus: Polyfluorinated compounds
zlúčenín, ktoré aktivovaný kal vie čiastočne alebo úplne metabolicky
in waste water treatment plant effluents and surface waters along the River Elbe,
štiepiť, ale aj zlúčeniny, ktoré sú odolné voči metabolickým pochodom
Germany Original Research Article Marine Pollution Bulletin, Volume 58, Issue
a prechádzajú cez aktiváciu bez zmeny štruktúry. Využitie vysokej
9, September 2009, Pages 1326-1333.
citlivosti HPLC pri sledovani procesov v anaeróbnych systémoch má
[5] J. Svanfelt; J. Eriksson; L. Kronberg: Analysis of thyroid hormones in raw and
veľkú perspektívu. Mikroorganizmy produkujúce bioplyn [11] sú citlivé
treated waste water Original Research Article, Journal of Chromatography A,
na zmeny podmienok v systéme a z tohto dôvodu je potrebné merať čo
Volume 1217, Issue 42, 15 October 2010, Pages 6469-6474.
najviac parametrov pomocou ktorých je možné charakterizovať stav
[6 	 P. Jandera, Programmed elution in comprehensive two-dimensional liquid Chrosystému. Veľký význam môže mať využitie HPLC pri analýze nižších
matography-A review, Review Article, Journal of Chromatography A, In Press,
mastných kyselín (obr. 1). Pomocou HPLC je možné merať koncentrácie
Corrected Proof, Available online 5 March 2012
jednotlivých nižších mastných kyselín v kalovej vode (najmä kyselina
[7] A. L. N. van Nuijs; B. Pecceu; L. Theunis; N. Dubois; C. Charlier; P. G. Jorens; L.
octová, propiónová, valérova, mliečna a maslová), ktoré ovplyvňujú
Bervoets; R. Blust; H. Neels; A. Covaci: Cocaine and metabolites in waste and
proces produkcie bioplynu.
surface water across Belgium Original Research Article, Environmental Pollution,
Volume 157, Issue 1, January 2009, Pages 123-129.
2. Spracovanie výsledkov
[8] J. Škubák; T. Liptaj; J. Lehotay : HPLC-NMR Study of Association Complexes : 8th
Spracovanie dát je veľmi jednoduché a dá sa plne automatizovať.
Balaton Symposium on High Separation Science. In: 8th Balaton Symposium on
Datasystém YL-Clarity umožňuje priame vkladanie požadovaných
High Separation Science : Book of Abstract. - : Hungarian Society for Separation
výpočtov, ktoré dokáže automaticky kalibrovať a tak priamo vypočítať
Science, 2009. - ISBN 978-963-06-7878-0. - S. 21.
koncentrácie jednotlivých zložiek. Na základe štandardov si dokáže
[9] E. Zuccato; S. Castiglioni; R. Bagnati; M. Melis; R. Fanelli: Source, occurrence and
zistiť vlastnosti jednotlivých zložiek zmesi a priamo e-mailom Vám
fate of antibiotics in the Italian aquatic environment Original Research Article,
zašle látky obsiahnuté vo vzorke a ich koncentrácie.
Journal of Hazardous Materials, Volume 179, Issues 1-3, 15 July 2010, Pages
1042-1048.
3. Záver
[10] M. Pavonič; Z. Pospíšil: Možnosti použití nízkonákladových semipermeabilních
Primárnou funkciou HPLC je rozdeliť roztok zmesi na jednotlivé
membrán pro sledování pesticidů a jiných organických mikropolutantů ve
látky, tieto možno následne detegovať, prípadne zakoncentrovať a návodách. VTEI, Volume 54, Issue 1, Pages 10-13; příloha Vodního hospodářství,
sledne v ďalšom kroku identifikovať. HPLC ako taká je nedeštruktívna,
Volume 62, Issue 2, February 2012, Pages 53-55.
ako detektor v HPLC možno použiť všetky detekčné a identifikačné
[11] P. Jeníček: Energie z čistírenských kalů. Vodní hospodářství, Volume 62, Issue 2,
techniky schopné pracovať s roztokmi látok. Najčastejšie sa používa
February 2012, Pages 53-55.
DAD detektor, ktorým získame celé UV-VIS spektrum látky a pomáha
pri nie dokonalom rozdelení látok identifikovať jednotlivé zlúčeniny ,
refraktometrický (RI) detektor (pre koncentované jednoduhšie UV-inaktivne zmesy), „univerzálnu“ (nešpecifickú) detekciu neodpareného
podielu ELSD (evaporating light scatering detector), fluorescenčný
(FLD), IČ (IR detektor, elektrochemický detektor (ECD) pre iony
a ox/red. zlúčeniny, možná je kombinácia s hmotnostým spekrometrom (MS) a velmi zaujimavé pre určenie štruktúry je využitie NMR
ako detektora. V závislosti od látok, ktoré potrebujeme určiť, sa volí
kolóna, pre polárne a nepolárne látky je vhodné fáza C18 (rozdielna
distribúcia voda-olej), pre veľmi polárne (kys. octova, aceton, cukry)
HILIC a pre iony ionexy (H-komplex). Existujú aj kolóny pre súčasnú
elúciu anorganických ionov a organických zlúčenín.
Kvalitný softwer (napr. YL-Clarity) umožňuje nielen ovládať zariadenia, ale aj na základe retenčného času určiť látku a kvantifikovať
ju (napr. DAD detektor je linearny cez 105). Metodika je jednoduchá,
precízna a v poslednom období aj cenovo prístupná.
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The mayor function of HPLC (high performance liquid chromatography) is separation of single compounds form complex matrix,
these entities can be detected or concentrated and identified in next
step. HPLC by itself is non-destructive, like detector in HPLC is possible to use each detector, which is able to analyze diluted solution
of compounds. The most often used is DAD detector, (whole UV-VIS
spectrum), refract metric detector (RI, for high concentrated simple
UV-inactive compounds), “universal” (non-specific) detector of
no-evaporated part ELSD (evaporating light scattering detector),
fluorescence (FLD), infrared (IR) detector, electrochemical detector
(ECD) for ions and ox/red. compounds, it is possible to combine
HPLC with MS and for identification of unknown structure is use
of NMR like a detector. Depending on compound is used a HPLC
column, for majority of polar and no polar compound is used C18
/distribution water-oil/, for extra polar /acetic acid, acetone, sugars/
HILIC and for ions ionexes (H-complex).
Proper software allowed us not only control whole system, but
based on elution time from standard (+ UV-VIS spectra correlation)
determinate compounds and quantification of it (DAD detector is linear over 105). HPLC is robust, precise and un-expensive method.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. listopadu
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Současné úkoly k zabezpečení vodního hospodářství
a činnosti vodoprávních úřadů
Pavel Punčochář, Eva Rolečková
V roce 2015 skončí tzv. I. etapa plánování
v oblasti vod, přijatá na základě požadavků
Rámcové směrnice vodní politiky ES, jejímž
cílem je především zlepšení kvality vodních
zdrojů a jejich udržitelnosti. Jedním z nejdůležitějších úkolů je proto nyní příprava
a zahájení II. etapy plánování v oblasti vod,
a to na základě probíhajícího vyhodnocení
realizace opatření, přijatých v nyní probíhající
I. etapě plánování. V roce 2015 proto již musí
být jasno o plánech II. etapy, které musí být
nejprve projednány s veřejností.
Ve II. etapě přijde několik změn oproti
etapě I.: Budou pořízeny tři „národní plány
povodí“ – pro Labe, Odru a Moravu, jež budou
využitelné pro sestavení plánů mezinárodních
povodí. Jejich zpracování zajistí deset plánů
dílčích povodí, jež zabezpečí správci povodí
(s. p. Povodí) – samozřejmě ve spolupráci
s krajskými úřady a jejich příslušnými speciálními úřady – vodoprávními, stavebními
(územního plánování) a ochrany životního
prostředí. Časový plán zpracování II. etapy
plánů je vystaven na internetových stránkách
Ministerstva zemědělství i Ministerstva životního prostředí a prostřednictvím Řídicího
výboru a komise pro plánování jsou detailně
informovány všechny příslušné subjekty
a instituce, zejména vodoprávní úřady.
V průběhu I. etapy plánování byla přijata
tzv. „povodňová směrnice“ (2007/60/ES),
a do procesu plánování dle Rámcové směr-
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nice vodní politiky byla zahrnuta příprava
protipovodňových opatření a vymezení
povodňových rizik. Znamená to předběžné
vyhodnocení povodňových rizik, vytvoření
map rizik a plány s programy protipovodňových opatření zařazenými jako součást II.
etapy. Proces řídí MŽP ve spolupráci se s. p.
Povodí, MZe a expertními institucemi a je
třeba jej dovršit do 22. 12. 2015.
Druhá etapa plánů soustředí větší pozornost
na ochranu vodních zdrojů před důsledky
zemědělské činnosti v povodích. Připravovaný Program rozvoje venkova, který má citlivěji
reflektovat orientaci Společné zemědělské
politiky ES na omezení negativních činností
při zemědělské produkci, bude obsahovat
vedle restriktivních opatření dle požadavků
Cross-Compliance zejména aktivity motivační, jako například kompenzace při zavádění
opatření k omezení eroze a zátěže vod živinami apod. Tyto tendence se budou uplatňovat
především v ochranných pásmech vodních
zdrojů, neboť obecně roste vazba dotační
politiky Společné zemědělské politiky na rozsáhlejší uplatňování principů správné zemědělské praxe a dodržení limitů, stanovených
pro hospodářskou činnost v těchto územích.
S tím souvisí také nutnost průběžně doplňovat a aktualizovat mapování ochranných
pásem vodních zdrojů a provázat vrstvu GIS
s vymezením obhospodařovaných půdních
bloků v systému evidence zemědělských

pozemků LPIS, který vede MZe. Je proto třeba, aby vodoprávní úřady poskytovaly údaje
o ochranných pásmech vodních zdrojů   do
GIS databáze, kterou zajišťuje Výzkumný
ústav vodohospodářský TGM v.v.i., který je
v gesci MŽP. V několika posledních letech však
nebyla aktualizace průběžně a v dostatečné
míře prováděna, na náklady nebylo uvolněno
dostatek prostředků. Ministerstvo zemědělství
proto   prostřednictvím s. p. Povodí zajistilo
aktualizaci k 31. 12. 2011 – a to za účinné spolupráce jak vodoprávních úřadů, tak Sdružení
oboru vodovodů a kanalizací (SOVAKu). Sluší
se tu zmínit, že zájem zemědělců o spolupráci
s vodohospodáři vzrůstá, neboť způsoby obhospodařování zemědělské půdy výrazně ovlivňují
jak kvalitu vodních zdrojů, tak opatření k omezení dopadů hydrologických extrémů v podobě
povodní nebo sucha.
Významnou roli sehrávají v této oblasti
pozemkové úpravy v gesci Ústředního pozemkového úřadu MZe. Ty umožňují směny
pozemků takovým způsobem, aby vodní
zdroje byly účinněji chráněny, také ovšem
podporují realizaci protipovodňových opatření, neboť usnadňují majetkoprávní vypořádání
pozemků pro výstavbu technických opatření.
Navíc v tzv. „společných opatřeních“ posilují
retardaci odtoků z povodí a snižují rozsah
eroze – především zatravněnými plochami.
Jednou ze součástí integrace správy povodí
bylo převedení správy drobných vodních toků
do s. p. Povodí a Lesy ČR prostřednictvím
transformace Zemědělské vodohospodářské
správy k 1. 1. 2011. V současné době se
transformace dokončuje převodem hlavních
odvodňovacích zařízení ze „zbytkové“ ZVHS
na Pozemkový fond s předpokladem následného začlenění do Národního pozemkového
úřadu, plánovaně k 1. 1. 2014.
Hovoříme-li o hlavních úkolech současnosti,
nelze se nezmínit o legislativních opatřeních.
Nyní prioritně o přípravách novely zákona
o vodovodech a kanalizacích.   Novela je
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aktuálně po rozsáhlém „expertním řízení“, při
kterém byly sbírány podněty uživatelů zákona
k úpravám stávajícího textu, byl sestaven text
pro legislativní úpravu a vyhodnocení ekonomických dopadů (proces „RIA“). Je připraveno
téměř 100 novelizačních bodů – vesměs drobnějších, formálních úprav, např. k jasnému
vymezení „veřejného“ vodovodu nebo kanalizace, k průběžné aktualizaci PRVKUK apod.
Návrh novely ovšem obsahuje i   významné
změny, a to   zejména v oblasti nakládání se
srážkovými vodami. Obsahuje také   zvýšení
sankcí za porušení povinností vlastníků a provozovatelů infrastruktury, např. za  přerušení
či dokonce ukončení provozu zařízení. Dle stávajících předpokladů má být novela předložena
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR do konce
letošního roku tak, aby mohla nabýt účinnosti
k počátku roku 2014. Souběžně se novelizuje
také prováděcí vyhláška (č. 428/2011 Sb.).
V souvislosti s účinností nového občanského zákona k 1. 1. 2014 se diskutuje také  příprava novely zákona o vodách (z. č. 254/ 2001
Sb., v platném znění, v rámci tzv. „doprovodného“ zákona), a to především v souvislosti
s potřebou jasně vymezovat vodní díla ve
vztahu k pozemkům.
Druhou etapu vývoje je třeba připravit
a zahájit nejen v oblasti plánování, ale také
v budování informačních systémů. Existující
společný informační systém (ISVS-VODA)
ústředních vodoprávních úřadů (MZe, MŽP,
MD a MO) s adresou www.voda.gov.cz , který
se nejenom osvědčil, ale stal se i příkladem
pro vytvoření obdobných vodohospodářských
informačních systémů v sousedních zemích,
bude rozšířen a novelizován v tzv. II. etapě.
Návazně pak bude projednáno integrování
nově vyvíjeného informačního systému MŽP,
jehož příprava se zahajuje pod názvem ENVIvoda. Proklamovaným cílem je soustředit
informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM v.v.i. (HEIS) a databáze
Českého hydrometeorologického ústavu.
Už jsme se v souvislosti s plánováním zmínili o vodohospodářsky významném fenoménu – o opatřeních k omezení hydrologických
extrémů, jako jsou povodně a sucha. Prevence
před povodněmi a protipovodňová ochrana
jsou podporovány dotačními programy MZe
„Odstraňování povodňových škod na státním
vodohospodářském majetku“ (probíhá dokončení akcí z povodňových škod z let 2009–10)
a „Program prevence před povodněmi – II.
etapa“ (pro období 2007–2013). Ukončení
programu na odstranění povodňových škod
z uvedených let se předpokládá k 30. 6. 2013.
V letech 2009 a 2010 bylo do odstranění škod
investováno 4,9 mld. Kč, přičemž správci
vodních toků přispívali na pokrytí nákladů

u řady akcí (vždy nejméně 20 % a často až
100 %).
Program Prevence před povodněmi – II. etapa končí v r. 2013. Až dosud bylo rozhodnuto
o podpoře 493 akcí (s nákladem 7,8 mld. Kč)
a je připraveno dalších 31 akcí (s nákladem
cca 2,2 mld. Kč).
Souběžně se připravuje III. etapa protipovodňových opatření na léta 2014–20, která
bude zaměřena na retenci vody v povodích,
tedy na vytvoření vhodných akumulačních
objemů v suchých nádržích (poldrech), přirozených rozlivech a v posílení akumulačních
kapacit ve stávajících nádržích doprovázené
rovněž akcemi na zvýšení bezpečnosti vodních děl. Plánovaný rozsah nákladů činí cca
12 mld. Kč, akce jsou průběžně připravovány a do vlády je v současnosti předkládán
návrh na odsouhlasení realizace této III.
etapy. K rozšíření znalostí o protipovodňové
ochraně v zastupitelstvech i veřejné správě
a obecně ve veřejnosti, vydalo MZe publikaci
„Protipovodňová opatření v České republice“,
jejíž text je rovněž dostupný na internetových
stránkách.
Zatím je méně pozornosti věnováno hrozbě
výskytu sucha, avšak začíná být požadavkem
SOVAKu a dalších odborných institucí vytvořit „Strategii ochrany před suchem pro území
České republiky“ – jako protipól k již dříve
vydané strategii ochrany před povodněmi,
která byla aktualizována v Plánu hlavních
povodí České republiky.
Výhled průměrného scénáře změny klimatu
varuje, že v letech 2050–70 nemusí být pokryto 40–70 % povolených odběrů povrchových
vod. Reakcí na tuto prognózu bylo zpracování
„Generelu lokalit k akumulaci povrchových
vod“ (Generel LAPV), který zavádí systém
hájení vhodných lokalit v územních plánech
jako „územní rezervy“.
Po rozsáhlých a místy i vzrušených diskusích s ochránci přírody, životního prostředí
a zastupitelstvy krajů a měst a po sérii nepříliš
přesných interpretací těchto záměrů v tisku
byl Generel LAPV stvrzen podpisy ministrů
zemědělství a životního prostředí ve 2. pololetí r. 2011 a je dostupný na internetových
stránkách obou resortů. Zahrnuje celkem 65
lokalit (z původně navrhovaných 186). V případě sedmi z nich setrvávají obce s dotčenými
územními plány v odmítavém postoji vůči
hájení. Bohužel, stále přetrvává – a nepochybně se někdy i uměle udržuje – výklad, že jde
o „plán výstavby přehrad“. Je třeba, aby vodoprávní úřady a zejména stavební úřady jasně
vysvětlovaly princip hájení – jako omezení
budoucích nákladů pro případ nutnosti přehradní nádrže realizovat. Samozřejmě pouze
v případě, že se naplní prognóza o hrozícím

nedostatku vody. Tedy omezování aktivit je
třeba orientovat na nákladné stavby – např.
silnic, železnic, ropovodů, plynovodů, průmyslových areálů, sportovních areálů s hotely
apod. Vesměs jde o stavby nadregionálního
významu nebo dosahu. Naopak nic nebrání
umožnit zalesňování, opravy nebo rozšíření
stávajících obytných staveb. Princip územního hájení je třeba dále a trpělivě vysvětlovat,
MZe se např. chystá požádat v tomto směru
o pomoc MMR pro uspořádání pracovních
seminářů s touto tematikou.
Dotační program MZe na podporu rozvoje
vodohospodářské infrastruktury vodovodů,
kanalizací a čistíren odpadních vod končí
v r. 2013. Finanční prostředky byly kompletně
alokovány do schválených projektů. V letech
2008–2011 bylo celkem realizováno 598 akcí
vodovodů a 620 akcí kanalizací, to vše s podporou 7,9 mld. Kč.
V současné době probíhá příprava dotačního
titulu, který bude orientován přednostně na
malé aglomerace do 2000 EO. Určitá podpora malým obcím, byť v omezeném rozsahu,
je diskutována také v nově připravovaném
Programu rozvoje venkova. Při diskusi s veřejností o těchto programech se někdy setkáváme
s nepochopením zastupitelstev, že navrhovaná infrastruktura musí být do budoucnosti
samofinancovatelná z cen na vodné a stočné,
včetně zajištění prostředků na její obnovu.
Významným stimulem pro zajištění racionálních projektů je zejména povinnost určitého
podílu spolufinancování a rovněž určitý limit
nákladů na jednoho připojeného obyvatele
(v programech MZe jde o úroveň 70–80 000 Kč
na jednoho trvale bydlícího obyvatele).
Aktivity Ministerstva zemědělství pro další
rozvoj vodního hospodářství s cílem zajistit
dostatek kvalitních vodních zdrojů, jejich
ochranu a udržitelné využívání vycházejí
z „Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do r. 2015“ a uvedená
prezentace přibližuje současné probíhající
aktivity. Tento článek je informací o nejdůležitějších aktuálních úkolech, které pro
Ministerstvo zemědělství z uvedené koncepce
plynou a které musíme v oblasti vodního
hospodářství v České republice řešit, a to
ve spolupráci všech, kteří za tuto oblast cítí
zodpovědnost.
RNDr. Pavel Punčochář, CSc.
vrchní ředitel sekce VH MZe
Mgr. Eva Rolečková
vedoucí oddělení správy povodí
Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 65/17
117 05 Praha 1
e-mail: puncochar@mze.cz

ČSOB ve spolupráci s Nadací VIA vyhlašuje grantové kolo programu

ČSOB a Era pro podporu regionů – Velké komunitní granty
zaměřené na téma: Obnova krajiny a péče o životní prostředí
Uzávěrka pro podání žádostí: 27. září 2012
Výše podpory: 300 000 Kč pro 3 vítězné projekty
Podpořeny budou projekty, které:
řeší obnovu krajiny a péči o životní prostředí ve volné krajině,
zapojují do realizace místní obyvatele a zvyšují jejich zájem o životní prostředí.

O podporu mohou žádat české nevládní
neziskové organizace, příspěvkové organizace,
obce a sdružení obcí.

Podrobné informace o programu včetně formuláře žádosti a instrukcí pro její podání naleznete na www.nadacevia.cz a www.csob.cz.
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Chcete pracovat pro úspěšnou mezinárodní
obchodní společnost s tradicí na českém trhu?

PRACUJTE
PRO GRUNDFOS!
Naše společnost Vám zajistí stabilní zázemí,
podmínky pro budování kariéry, férové jednání,
moderní systém práce a další výhody.
Využijte proto jedinečnou možnost rozšířit
náš tým spokojených pracovníků.

Nabízíme Vám tuto pracovní pozici:
OBCHODNÍ MANAŽER prodeje čerpadel Grundfos
pro vodní hospodářství v regionu Čechy
Místo výkonu práce: Praha
Náplň práce:
• zodpovědnost za prodej produktů Grundfos
v regionu Čechy zákazníkům oboru vodního
hospodářství
• související činnosti s prodejem: identifikace
zákazníka, vytvoření nabídky, vyjednávání, získání
objednávky a poprodejní servis
• aktivní rozvoj nových obchodních příležitostí
• komplexní péče o stávajícího zákazníka
• vedení projektů
• vypracování technických a cenových nabídek na
základě specifikace zákazníků segmentu vodního
hospodářství
• návrhy řešení podle specifikace zákazníka
• tvorba prezentací a školení
• spolupráce při marketingových aktivitách
Očekáváme:
• VŠ vzdělání v příbuzném oboru
• zkušenosti v oboru vodního hospodářství
(ČOV, vodovody, kanalizace)
• anglický jazyk na komunikativní úrovni
• znalost práce na PC (Excel, Word, internet)
• ŘP skupiny B
• aktivní, motivovanou osobnost s dobrými vyjednávacími
a přesvědčovacími schopnostmi
• obchodní uvažování, logické myšlení, dobrý všeobecný
přehled
• samostatnost, výborné sociální a komunikační dovednosti
• vysoké pracovní nasazení a schopnost časově
se přizpůsobit
• ochotu cestovat většinu pracovního času
• výraznou orientaci na výsledek
• ochotu se profesně vzdělávat
• loajalitu k firmě
Nabízíme:
• zodpovědnou práci ve stabilní mezinárodní firmě
• nadstandardní pracovní prostředí
• motivující finanční ohodnocení
• finanční i nefinanční zaměstnanecké výhody
• kvalitní firemní vůz i pro soukromé účely
• školení doma i v zahraničí
• možnost osobního rozvoje a profesního růstu

Kontaktní osoba:
Přihlášky do výběrového řízení s přiloženým životopisem
zasílejte e-mailem na adresu mratajska@grundfos.com.
www.grundfos.cz

IFAT – ENTSORGA 2012
v několika číslech
Ve dnech 7.–11. května 2012 se uskutečnil v prostorách nového
mnichovského výstaviště (Messe München) již 17. ročník veletrhu
techniky pro životní prostředí IFAT – Entsorga 2012. Letošní ročník
opět v mnoha ohledech překonal předchozí veletrh IFAT. Potvrdilo se
tedy, že spojení s tradičním veletrhem z Kolína n. Rýnem (zpracování
a recyklace odpadů) bylo úspěšné a ani zkrácený interval mezi jednotlivými ročníky veletrhů IFAT (dříve 3 roky, nyní 2 roky) se zatím
na účasti neprojevil negativně. V roce 2012 přijelo do Mnichova cca
125 000 návštěvníků veletrhu, zatímco v roce 2010 to bylo jen cca
110 000. Zvýšil se i podíl zahraničních účastníků, neboť v r. 2012
plných 50 000 účastníků přijelo do Mnichova ze zahraničí. Mezi
zahraničními účastníky byli nejčastější návštěvníci z těchto 10 zemí
(v klesajícím pořadí):  Rakousko, Itálie, Švýcarsko, Rusko, Nizozemí,
Dánsko, Česká republika, Turecko, Polsko a Španělsko.
Veletrhu se aktivně zúčastnilo 2 939 vystavovatelů z 54 zemí
celého světa, kteří vystavovali na celkové ploše 215 000 m2. V roce
2010 to bylo 2 739 vystavovatelů ze 49 zemí na ploše 195 000 m2.
97 % dotázaných návštěvníků rovněž vysoce hodnotilo (stupněm
„dobrý“ a „výborný“) i odborný program doprovodných konferencí,
seminářů a sympozií. Přes 16 000 návštěvníků si vyslechlo na 320
přednášek v odborných akcích zaměřených na témata jako Mega
Cities, Vodní hospodářství, Recyklace fosforu z čistírenských kalů,
Energie odpadů, apod.
Kromě hojného počtu návštěvníků přijelo letos do Mnichova
i hodně vystavovatelů z České republiky. Někteří z nich si uspořádali
vlastní expozice, jiní umístili expozice v jedné z výstavních hal pod

Pohled do jednoho z výstavních sálů

hlavičkou „Czech exhibitors at IFAT 2012“. Návštěvníci veletrhu mohli
získat informace o českých vystavovatelích na společném stánku
agentury CzechTrade a MPO. Plakáty informující o české účasti byly
rozmístěny podél cesty od metra k hlavnímu vchodu výstaviště, takže
letos byla česká účast opravdu „nepřehlédnutelná“.
Již nyní si můžete poznamenat do svých diářů: Příští ročník veletrhu IFSAT ENTSORGA se bude konat opět na mnichovském výstavišti
v termínu 5.–9. května 2014.
J. W.

Upoutávky na českou účast podél hlavního příchodu k výstavišti

Tradiční bavorský večer pro účastníky veletrhu

Poznamenejte si do svého diáře:

10. bienální konference a výstava VODA 2013
Poděbrady, 18.–20. 9. 2013
1. cirkulář konference bude distribuován v průběhu měsíce října 2012, k dispozci bude i na webové stránce

www.czwa.cz
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IFAT – z pohledu vystavovatele
Mezinárodní veletrh IFAT v Mnichově, který se konal ve dnech
7. až 11. května 2012, je nejvýznamnější a nejkomplexnější přehlídkou světového strojírenství a průmyslu v odvětví vodohospodářství
a nakládání s odpady. Od svého vzniku si vytvořil dobré postavení,
vážnost a důvěru vystavovatelů i návštěvníků.
IFAT 2012 znovu naplnil svou pověst vedoucího světového odborného veletrhu v daném sektoru tím, že představil 2 939 vystavujících
firem a veletrh navštívilo 125 000 návštěvníků ze 180 zemí. IFAT 2012
byl největším v historii. Už z těchto údajů jednoznačně vyplývá, že
veletrh IFAT je v oboru vodního hospodářství nesporně číslo jedna.
Charakter IFATu symbolizují dva trendy: dosavadní vystavovatelé
předvedou zlepšenou nabídku výrobků v nadstandardních, větších
expozicích a noví hráči přinášejí pohyb na trh.
Domnívám se, že webová prezentace, letáková kampaň, email a telefon nikdy nenahradí osobní obchodní setkání na bilaterální či multilaterální bázi v mezinárodním měřítku. Výstava a veletrh byly, jsou a budou
plnohodnotným prostředkem předvádění a prezentace výrobků, služeb
a technologií i ve 21. století. Proto se naše firma účastní řady výstav,
veletrhů a konferencí, mezi kterými je na jednom z nejdůležitějších
míst právě IFAT. Firma IN-EKO Team patří mezi české firmy s nejdelší
tradicí účasti na tomto veletrhu a snad proto se umísťujeme jako jediná
z českých firem hned v prvním pavilonu A1.
Účast na veletrhu je pro nás jednou z možností, jak se můžeme
setkat s našimi zákazníky na jednom místě, je to ale i možnost, jak
můžeme oslovit i zákazníky našich konkurentů. Veletrh v poslední
době již nepoužíváme pouze k přestavení novinek, k tomu slouží
i jiné marketingové akce, které děláme. Veletrh také slouží ke zmapování trhu i jeho potenciálu. Na této výstavě je patrné zaměření trhu
a jednotlivých výrobců. Můžete zde vidět další vývoj v oblasti čištění
vody a vzít si z něj inspiraci a také poučení. Je to také příležitost se
přímo srovnat se světovou konkurencí.
První přípravy začínají již téměř rok dopředu a závěrečné intenzivní
přípravy alespoň čtvrt roku dopředu. Je třeba obsáhnout spoustu věcí
a výsledkem musí být poutavý stánek a hladký průběh celé výstavy,
aby jak samotný tým pracovníků, tak zejména zákazníci se cítili dobře

a vítáni. Každým rokem pravda bojujeme s nedostatkem výstavní plochy, kterou vždy volíme s ohledem na cenu a na počet produktů, které
chceme prezentovat. Ale jak jsem se zmínila, plochu již zamlouváte
minimálně rok dopředu a v roce realizace výstavy je již téměř nemožné změnit vaše představy. Je zde také potřeba zmínit možnost podpory
z programů MPO, které jsou realizovány přes agenturu Czech Trade,
a získání dotace na výstavní plochu. Je to velmi vítaná podpora pro
české vystavovatele. Hlavní práce ale nastává v období po ukončení
výstavy, kdy se získanými kontakty a podněty musíte začít a umět
dál pracovat. Potom nastává právě ta mravenčí práce a cíl získat nové
zakázky a zejména najít nové dlouhodobé partnery.
Veletrh přinesl mnoho technických a technologických zajímavostí,
nabídl zajímavé řešení i prostor pro srovnávání se s konkurencí, nové
obchodní kontakty a samozřejmě upevňování vztahů se zákazníky.
Potvrdil, že podobné akce mohou být i v období krize významným
podporovatelem odvětví vodního hospodářství, strojírenství a příbuzných oborů.
Závěrem chci poděkovat všem návštěvníkům a zákazníkům zejména z České a Slovenské republiky a mým kolegům, kteří se postarali
o bezvadný průběh celé výstavy, kde jsme získali 450 nových kontaktů.
Ing. Eva Komárková
eva.komarkova@in-eko.cz
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Aktivity CzWA v průběhu veletrhu
IFAT – ENTSORGA 2012
Mezinárodní veletrh IFAT – ENTSORGA je vždy dobrou příležitostí i k setkávání národních členů European Water Association. Jako
i v minulých letech, byla i letos EWA přítomna na velkém stánku
vodohospodářských společností, který byl umístěn ve vestibulu hlavního pavilonu, přímo proti vstupním turniketům (viz foto 1).
Tento stánek poskytoval i potřebné profesionální zázemí pro setkávání a jednání národních delegací členů EWA. V rámci letošního
ročníku proběhla tato jednání CzWA:
• s delegací bulharské asociace BWA (foto 2), kde byl letos poprvé
přítomen nový prezident BWA pan Ivan Ivanov,
• s delegací německé asociace DWA (foto 3), kdy byly shrnuty aktivity
v rámci společného memoranda o spolupráci uzavřeného v listopadu 2010,

• slavnostní setkání s delegací maďarské asociace MaSzeSz (foto 4)
u příležitosti oslavy 15 let spolupráce MaSzeSz s DWA,
• setkání s delegací rakouské asociace ÖWAV při příležitosti podpisu
nové partnerské smlouvy našich dvou asociací.

Podpis nové partnerské smlouvy mezi CzWA a ÖWAV
Vrcholem mezinárodních kontaktů CzWA na veletrhu IFAT – ENTSORGA byl podpis partnerské smlouvy s rakouskou společností
ÖWAV. Tato společnost funguje již více než sto let a je zaměřena na
všechny aspekty vodního a odpadového hospodářství. Předchůdce
CzWA, Asociace čistírenských expertů ČR uzavřela již v roce 2000
Smlouvu o spolupráci s ÖWAV. Postupem času se stal rámec Smlouvy
již těsný, zejména s ohledem na rozšiřující se spektrum aktivit AČE
ČR a zejména nástupnické CzWA. Proto byla v průběhu roku 2011
projednána náplň nového dokumentu, který by reflektoval tyto změny. Nově podepsaná Partnerská smlouva obsahuje kromě běžných
formálních ustanovení tyto body:
• CzWA i ÖWAV uznávají svoje vzájemné členství.
• Obě asociace si budou zdarma vyměňovat své publikace, zejména
pak periodika Vodní hospodářství a časopis Österreichische Wasserund Abfallwirtschaft.
• ÖWAV bude poskytovat CzWA zdarma tři místa na svých výročních
konferencích a naopak CzWA se zavazuje zvát na své bienální konference delegáty z Rakouska, opět bez hrazení vložného.
• Obě asociace umožní členům partnerských asociací vstup na ostatní
akce za dohodnuté nižší vložné.
• Pokud to bude možné a vyžadováno, obě asociace budou společně
organizovat společné konference, semináře nebo školení.
• Podle potřeby budou partnerské asociace spolupracovat i na mezinárodní úrovni, zejména v rámci EWA či IWA.
• Smlouva je dojednána bez časového omezení, ovšem každá asociace
má právo od smlouvy kdykoli a bez udání důvodu ustoupit.
Novou smlouvu podepsali na stánku EWA dne 9. 5. 2012 za rakouskou ÖWAV její prezident Johann Wiedner a výkonný ředitel Manfred
Assmann, za českou CzWA smlouvu podepsali místopředseda výboru
David Stránský a člen výboru Jiří Wanner (foto 5).

Foto 1. Stánek odborných vodohospodářských společností ve vstupním vestibulu výstaviště

prof. Jiří Wanner

Foto 2. Delegace BWA na stánku odborných společností, vlevo nový
prezident Ivanov, uprostřed minulý prezident prof. Arsov

Foto 3. Jednání s delegací německé asociace DWA; vlevo pan Johannes Lohaus, výkonný ředitel DWA, vpravo paní Gabriele Martens,
pracovnice sekretariátu DWA zodpovědná za organizaci mezinárodní spolupráce

Foto 4. Delegace maďarské asociace MaSzeSz s paní Martens;
uprostřed sekretář pan Dr. Dulovics, vpravo prezident MaSzeSz
pan Kovács
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Foto 5. Podepsaná Partnerská smlouva ÖWAV s CzWA. Zprava: Manfred Assmann, Johann Wiedner, David Stránský, Jiří Wanner
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Philippe Duchene – nový držitel
Dunbarovy medaile
Jako již tradičně od roku 1975, konala se i letos u příležitosti slavnostního zahájení veletrhu IFAT v neděli 6. května 2012 ceremonie
spojená s udílením Dunbarovy medaile. Po pečlivém výběru z řady
kandidátů doporučil Evropský vědecko-technický výbor ETSC a Rada
EWA (European Water Association) následně schválila, aby byla Dunbarova medaile udělena v r. 2012 Dr. Philippe Duchene z Francie. Dr.
Duchene se tak stal čtrnáctým oceněným od roku 1975, kdy byla tato
medaile udělena poprvé.
Rok
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2010

Držitel medaile
Dr. A. L. Downing
Dr. Ir. Aale Pasveer
prof. Dr. sc. nat. E. A. Thomas
Herbert A. Hawkes
prof. Dr.-Ing. Wilhelm von der Emde
em. o. prof. Dr.-Ing. habil. Franz Pöpel
Geoffrey Ashworth Truesdale
prof. Dr.-Ing. E.h. Klaus R. Imhoff
prof. Mogens Henze
prof. Dr.-Ing. Rolf Kayser
o. prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Helmut Kroiss
prof. Jiří Wanner, MSc, PhD, DSc
prof. Peter Matthews, OBE, PHD, FCIWEM, CWEM, CEnv

Země
UK
NL
CH
UK
AT
DE
UK
DE
DK
DE
AT
CZ
GB

Philippe Duchene při děkovné řeči při slavnostním udělování
Dunbarovy medaile

Philippe Duchene se narodil v r. 1948 ve Francii. Většinu své
profesní kariéry spojil s institucí zvanou CEMAGREF (dnes IRSTEA,
http://www.irstea.fr/), což je francouzský národní výzkumný ústav
zaměřený na vědu a technologii v oblasti ochrany životního prostředí
a zemědělství. Dr. Duchene je odborníkem na čištění odpadních vod,
zejména se specializuje na inženýrské a biologické aspekty aktivačního procesu. Je autorem velké řady publikací jak knižních, tak v mezinárodních časopisech. Z jeho prací jsou zejména citovány studie
příčin špatných separačních vlastností aktivovaného kalu a články
zabývající se kompeticí vláknitých a vločkotvorných mikroorganismů. Dr. Duchene je i častým účastníkem mezinárodních konferencí,
kde je i oblíbeným řečníkem pro svůj charismatický způsob projevu.
Je velice aktivním členem Skupiny specialistů IWA pro mikrobiální
ekologii v inženýrství vody (dříve skupina pro populační dynamiku
aktivovaného kalu). Dlouhá léta také působil v Evropském vědeckotechnickém výboru ETSC při EWA. Kromě svého působení ve vědě
a výzkumu se Dr. Duchene podílí i na výchově mladých odborníků,
a to zejména jako externí školitel inženýrských studentů i doktorandů z francouzských univerzit. Poslední dobou poskytuje i stále více
technických konzultací pro francouzské státní orgány a úřady a jako
mezinárodně uznávaný odborník se zapojil i do činnosti Evropské
standardizační komise. Jako lektor časopisů Water Research a Water
Science and Technology pomáhá i mladým autorům při publikování
jejich prvních výsledků.
J. W.

Philippe Duchene s prezidentem (vlevo) a výkonným ředitelem
EWA (vpravo)

Nová publikace Voda v domě
a na chatě
V edici Grada vyšla knížka Voda v domě a na chatě, na které se
autorsky vedle prof. Šálka podíleli i další členové odborné skupiny
ČAO při CzWA. Knížka se snaží vyčerpávajícím způsobem zahrnout
oblast čištění vody a hospodaření se srážkovými vodami zejména pro
decentrální systémy. Vedle klasických technik pro úpravu, čištění
a akumulaci jsou zde prezentovány i high-tech i přírodní extenzivní
způsoby, problematika šedých vod, možnosti dělení vod, bezodtokých
technologií atd. Knížku najdete na stránkách vydavatelství Grada.
http://www.grada.cz/voda-v-dome-a-na-chate_6841/kniha/katalog/
Karel Plotěný

Listy CzWA – pravidelná součást časopisu Vodní hospodářství – jsou určeny pro výměnu informací v oblastech
působnosti CzWA

Redakční rada: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. – předseda
Ing. Václav Hammer, Ing. Markéta Hrnčírová, doc. Ing. Pavel
Jeníček, CSc., Ing. Martin Koller, doc. RNDr. Dana Komínková,
Ph.D., prof. Ing. Blahoslav Maršálek, Ph.D., Ing. Tomáš Vítěz,
Ph.D., Ing. Jan Vilímec, Ing. Karel Pryl, Ing. Pavel Příhoda

Listy CzWA vydává Asociace pro vodu ČR – CzWA
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Kontaktní adresa:
CzWA – sekretariát, Masná 5, 602 00 Brno
tel./fax: +420 543 235 303, GSM +420 737 508 640,
e-mail: czwa@czwa.cz
Příspěvky do čistírenských listů zasílejte na adresu:
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT Praha,
Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5,
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Arnika pálí jednoho brouka za druhým
Organizace Arnika ve své rétorice o škodlivosti zesplavnění Labe
dlouhodobě argumentuje výskytem endemických, tedy vzácných
živočichů. Ti se mají nacházet unikátně právě v okolí Labe v místech, kde je plánován děčínský jez. Arnika tak ale dlouhodobě ignoruje, ať už vědomě či nevědomě, prostý fakt: žádný takový živočich
zde ve skutečnosti není.
Naposledy (9. srpna 2012, web Arniky) byl jako zde žijící endemický druh, tedy druh jinde již vymizelý, opět uveden brouk šídlatec,
Bembidion argenteolum. Jako obvykle se jedná o nesmysl, jmenovaný
druh se vyskytuje od Irska přes Skandinávii až po Rusko. U nás se
nachází okraj oblasti jeho přirozeného výskytu, přičemž kaňonovité
údolí Labe mu navíc příliš nevyhovuje. V žádném případě tedy nejde
o endemit z této oblasti.
Obdobně pádných příkladů přitom použila Arnika již celou řadu.
„V průběhu doby vytahují stále další a další „místně nejvzácnější“
živočichy, jimiž jako tvrdou municí střílí do řad zastánců jezu. Z tohoto
pohledu nikdy netrefí – vždy je jasně prokazatelné, že daný živočich se
dále vyskytuje jak u nás, tak i jinde v Evropě. Problémem ovšem zůstává,
že veřejností je tato organizace chápána jako odborník na přírodu, a tak
těmto výmyslům věří,“ říká Skalický, pověřený řízením ŘVC ČR.
Tvrzení zástupců Arniky budí dojem, že ten který jmenovaný druh
může být vyhuben, pokud ke stavbě dojde. „Paradoxně to pak vypadá,
že stavba jezu existenčně ohrožuje opravdu velké množství takových
živočichů, přitom opak je pravdou – neohrožuje ani jednoho. Zůstává
tak otázkou, proč organizace zaštiťující se morálním krédem ochrany
obecného dobra takto silně dezinformuje veřejnost,“ konstatuje Ing.
Jan Skalický.
Výběr několika tvrzení ilustrujících, nakolik Arnika rozumí jedné
z hlavních oblastí svých aktivit:
Jana Vitnerová, Arnika (15. září 2011, web Greenpeace): „Jedná
se o poslední lokalitu škeble ploché.“ Skutečnost: Škeble plochá je
recentně doložena z Lužnice, Nežárky, Orlice, Dyje, Kyjovky, dolní
Berounky, Doubravy, Sázavy, Radbuzy, Odry a Labe. Není tedy pravda,
že by labská populace byla poslední lokalitou škeble ploché v ČR.
Jana Vitnerová, Arnika (15. září 2011, web Greenpeace): „Žijí zde
pestrá společenstva měkkýšů a obojživelníků, včetně kriticky ohroženého skokana skřehotavého.“ Skutečnost: Společenstva měkkýšů i skokan skřehotavý tu skutečně žijí, ale tato věta je stejně tak pravdivá pro
velkou část území ČR.
Jana Vitnerová, Arnika (31. října 2011, ČRo): „Stavba poškodí
populaci bobra. Je tam rodinné stříbro, co se týče genotypu, je tam
poslední populace českých bobrů.“ Skutečnost: Bobři mezi státní
hranicí a Střekovem jsou součástí stabilizované šestitisícové labské
populace s přirozeným těžištěm na území Německa.
Arnika (22. března 2012, TZ Arniky): „V Labském údolí se vyskytují
druhy, které jinde již nejsou. Štěrkopískové náplavy na dolním Labi
obývají 2 reliktní druhy střevlíkovitých brouků, Bembidion argenteolum a Elaphrus aureus.“ Skutečnost: O druhu Bembidion argenteolum bylo psáno výše. Elaphrus aureus je pak v ČR poměrně vzácný
střevlík, ovšem i u nás se nachází několik desítek populací. Arnika
tedy nepochybně lže, když tvrdí, že se v uvedeném území nacházejí
v Evropě ojedinělé druhy.
Zpráva Ředitelství vodních cest

Zanesené Labe –
výzva všem lidem dobré vůle
Před nějakou dobou jsem při cestování na kole s hrůzou zjistil, že
na 877,5 km Labe pod Lysou nad Labem je u pravého břehu písčitá
náplavka. Buď si jí žádný vodohospodář – správce vodního útvaru
ještě nevšiml v lepším případě z důvodu zaneprázdněnosti úctyhodnou snahou zlepšit konkurenceschopnost českého hospodářství
přepravováním zboží po levných a ekologických vodních cestách,
nebo jí trestuhodně nevěnoval dostatečnou pozornost. Nejenže tento
pevný útvar snižuje průtočnou kapacitu vodního útvaru, a tím hrozí
zaplavením okolních brambořišť, mrkvovišť, celerovišť, petrželovišť,

příp. posledních vzácných zbytků lesa, ale krátkozrací místní občané
tam dokonce riskují své holé životy a chodí tam plavat a chytat ryby.
Kdyby se jim něco stalo, tak kdo za ně ponese zodpovědnost? Navíc
tam již bují vegetace a stav dále zhoršuje. Myslím si, že v korytě má
být voda a nic jiného!!!
Nevím, kam se mám obrátit o pomoc. Je nezbytné nějakými technickými opatřeními znovu jednak zprůtočnit zde ucpané Labe a jednak
občanům znemožnit vstup do vody buďto úpravou břehu na sklon
minimálně 60°, nebo kamenným záhozem (poblíž jsou Semická
a Přerovská hůra, kde by se kámen mohl vylámat). Úplně nejlépe
by bylo vytvořit opatření vybudováním kolmé navigace s oplocením
a žiletkovým ostnatým drátem na vrchu.
Věřím, že se nám společně podaří dosáhnout vytčeného cíle a až tam
příště pojedu na místní šetření, tak už bude všechno v pořádku! Vždyť
si ty všechny katastrofální povodně 1997, 2002 a 2006 pamatujeme
dodnes. Při určité snaze dosáhneme svého. Zde vytěženým materiálem
po převozu nákladní lodí můžeme zavézt nějakou terénní depresi. Za
vzor může sloužit dnes již řádný levý břeh Labe naproti Veltrubskému
luhu, kde před několika lety byla jakási bažina s komáry a slizkými
obojživelníky a právě vytěžený materiál z upravovaných břehů vč. pařezů ze stromů, které původně na břehu vzdouvaly povodeň, se jí povedlo
správci vodního útvaru společně s upřímnou snahou ČIŽP rekultivovat.
Bylo by určitě lepší, než vydávat daňové prostředky státu na sirotčí
a vdovské důchody po zde reálně hrozících utopených, věnovat je na
dnes již stavebně ověřenou údržbu našich vodních patoků.
S přátelským pozdravem
Bohuslav Vtípil
zodpovědný občan Středočeského kraje,
místostarosta města Sázavy a předseda Základní organizace
Českého svazu ochránců přírody 06/05 Sázava
e-mail: vtipil@seznam.cz

Na Sázavě i jinde je každá písčina, která se vynoří, okamžitě obsazena davy lidí vč. dětí, kteří se tam evidentně cítí dobře (nahoře
Orlice, dole Sázava). Foto Vtípil
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